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TIIVISTELMÄ
Opinnäytetyössä tutkin lasijätteen käyttömahdollisuuksia valutekniikoi-
den avulla. Kokonaisuudessaan käsittelen aihetta kestävän kehityksen 
näkökulmasta. Taustatutkimuksessa pyrin hahmottamaan monimut-
kaiseksi koettua nykytilannetta opinnäytetyön kontekstin ympärillä. 
Tavoitteenani oli havaita mahdollisia ongelmakohtia, jotka vaatisivat 
lähempää tarkastelua, mutta joiden selvittäminen ei yksinään ratkaisisi 
ongelmaa, sillä tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Tausta-
tutkimuksen tavoitteena on auttaa lukijaa hahmottamaan kestävän 
kehityksen, kiertotalouden ja materiaalivirtojen kautta tuotteiden ja 
materiaalien käytön vaikutuksia. Työssä perehdyn lasin valmistuksessa 
käytettäviin raaka-aineisiin, minkä avulla pyrin kasvattamaan ymmär-
rystä materiaalien arvosta, jotta kierrätysmateriaali voitaisiin nähdä 
hyödynnettävänä resurssina neitseellisten raaka-aineiden rinnalla.

Produktiivisessa osassa sovellan käytäntöperusteista tutkimusmenetel-
mää, jossa tutkimus perustuu konkreettisesti tekemiini testeihin. Meto-
din avulla pystyin tutkimaan ja havainnoimaan työssä käytettyjä valu-
tekniikoita, muotteja sekä materiaalia, joiden keskinäinen vuorovaikutus 
opinnäytetyötä aloittaessa oli minulle tuntematon. Tietämättömyyteni 
työssä käytetyistä lasinvalmistustekniikoista ei osoittautunut esteeksi 
työn etenemiselle vaan pystyin kasvattamaan ymmärrystäni käytetystä 
materiaalista useiden testien kautta. Opinnäytetyö on toteutettu yhteis-
työssä Fiskars Group, Iittalan kanssa. Työn aikana perehdyin Iittalan la-
sitehtaalla syntyvään lasijätteeseen, jota jätettä tuottava toimija ei vielä 
pysty itse hyödyntämään. Iittalan lasitehtaalla suoritettujen materiaali- 
ja valutekniikkatestien kautta tarkastelin lasin käyttäytymistä ja testien 
vaikutusta lopputulokseen. Opinnäytetyössä tein sovelluskohteen 
konseptointia ja tuoteideasta tehtiin testivaluja Iittalan lasitehtaalla. 
Työssä pohdin mahdollisuutta uudenlaisten ajatus- ja toimintamallien 
kehittämiseen, joiden avulla tuotannon sivuvirtana syntyvä jätemateri-
aali saataisiin hyödynnettyä Iittalan lasitehtaalla.

ABSTRACT
In the thesis, I explore the possibilities of glass waste with the help of 
casting techniques. The topic is addressed from the perspective of 
sustainable development. In the background research, I have outlined 
the perceived current situation around the context of the thesis. My 
aim was to identify potential problem areas that would require closer 
examination, but which would not solve the problem alone, as there are 
several factors that affect the creation of glass waste. The aim of the 
background research is to help the reader to understand the effects of 
the use of products and materials through sustainable development, 
circular economy and material flows. In this work, I have become 
acquainted with the raw materials used in glass manufacturing. 
Improved acquaintance with these materials helps to deepen our 
understanding of the value of recycled materials as a usable resource 
alongside virgin raw materials.

In the practical part, I apply a practice-led research method, in which 
the research is based on concrete tests I have done. With the help of 
the method, I was able to study and observe the casting techniques, 
molds and materials used in the work, the mutual interaction of which 
was unfamiliar to me at the beginning of the research process. My lack 
of prior knowledge on glassmaking techniques used in the work did 
not prove to be an obstacle to the progress of the work. I was able to 
increase my understanding of the material used through several tests. 
The work has been carried out in co-operation with Fiskars Group, 
Iittala. During my work, I became acquainted with the glass waste that 
was generated by the Iittala Glass Factory but could not yet be reused 
at the factory. Through material and casting technique tests performed 
at the Iittala Glass Factory, I explored the behavior of glass and how it 
affected the end result. In the thesis, I conceptualized the application 
object and made the product idea test castings at the Iittala Glass 
Factory. In this work, I explore the opportunities for new ideas and 
operating models that would enable the waste material generated as a 
side stream of production to be utilized at the Iittala Glass Factory.
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1. JOHDANTO
Opintojeni aikana olen työskennellyt lasin 
parissa ja jokainen projekti on ollut erilainen, 
ihmeellinen ja opettavainen. Syyskuussa 
2020, vierailin Nuutajärvellä Ammattiopisto 
Tavastiassa noin viikon mittaisella Aalto-yli-
opiston järjestämällä kurssilla Glass Summer 
School, jota ohjasivat Kirsti Taiviola sekä 
Gianluca Giabardo. Kurssin aikana kokeilin 
erilaisia lasin värjäystekniikoita yhteistyössä 
lasinpuhallusopiskelijoiden kanssa. Nuu-
tajärvellä havahduin kuitenkin pohtimaan 
materiaalin kiertoa. Lasia puhallettaessa 
on mahdotonta välttyä hukkamateriaalin 
syntymiseltä. Parhaassa tapauksessa materi-
aali pystytään kierrättämään järjestelmässä 
uudestaan, mutta esimerkiksi epäpuhtaudet 
ja värit voivat aiheuttaa ongelmia, jolloin 
lasijäte toimitetaan jätteen käsittelijöille. Ma-
teriaalin soveltuvuus uudelleen käytettäväksi 
riippuu paljon asetetuista laatuvaatimuksista 

ja käyttötarkoituksista. Teoriassa lasi voidaan 
kuitenkin kierrättää loputtomasti ilman, että 
se menettää ominaisuuksiaan.

Muotoilijana työskentelyni on lähes aina 
hyvin materiaalilähtöistä. Niin myös tässäkin 
tapauksessa. Pohtiessani lasia materiaalina, 
se on ominaisuuksiltaan hyvin moniulotteinen 
eikä mikään muu materiaali pysty samaan. 
Läpinäkyvyys, värit, lujuus ja muotoiltavuus 
ovat ehdottomasti mielestäni hienoimpia omi-
naisuuksia unohtamatta kierrätettävyyttä.

Viime vuosien aikana arvostukseni lasia-
laa kohtaan on kasvanut sen myötä mitä 
enemmän olen oppinut ymmärtämään lasin 
valmistusta ja siihen vaadittavaa ammattitai-
toa. Aikaisemmat kokemukseni työskentelystä 
mm. yhdessä Nuutajärvellä opiskelevien tule-
vien lasinpuhaltajien kanssa innoitti osaltaan 

Kuva1. Jani Luukkonen. 2019. Nuutajärvi.
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tarttumaan lasia käsittelevään opinnäyte-
työhöaiheeseen. Myös uhkakuva lasialan ja 
siihen sidottujen perinteiden sekä tietotaidon 
katoamisesta vaikuttivat aiheen valintaan. Muo-
toilijana koen lasin parissa työskentelyn erittäin 
mielenkiintoisena sillä olen aina riippuvainen 
henkilöstä, joka hallitsee materiaalin työstön, 
jolloin työn tulos on kahden, ellei useamman eri 
alan ammattilaisen aikaansaama.

Työ on toteutettu yhteistyössä Fiskars Group:n 
kanssa. Työn produktiivisessa osassa selvitän 
lasijätteen soveltuvuutta uudelleen hyödynnet-
täväksi Iittalan lasitehtaalla. Toteutuksessa hyö-
dynnän lasinvalmistuksessa käytettäviä erilaisia 
valutekniikoita. Testeissä käytetty materiaali on 
rajattu Iittalan lasitehtaalla syntyvään lasijättee-
seen. Tuloksia voidaan kuitenkin soveltaa myö-
hemmin tutkittaessa jotain muuta lasijätettä.

Hahmotellessani opinnäytetyön sisältöä osal-
listuin samanaikaisesti Mark Hughesin ohjaa-
malle Aalto-yliopiston kurssille Materials for 
a World in Transition, jossa perehdyttiin mm. 
materiaalivirtoihin ja sidosryhmiin systeemita-
son ajattelun kautta. Isona teemana kurssilla 
oli materiaalien käytön pohtiminen kestävän 
kehityksen näkökulmasta, jonka otin kanta-
vaksi teemaksi myös opinnäytetyöhöni, jossa 
tarkastelen jätelasia kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden näkökulmasta, missä tuottei-
siin sidottujen materiaalien arvo tunnistetaan. 
Voidaanko nostaa uudenlaiseen arvoon 
materiaali, jossa esimerkiksi virheinä pidetyt 
värivaihtelut nähdäänkin uniikkina ja mielen-
kiintoisena ominaisuutena?

Kuva2. Niklas Alenius. 2020. Lasikokeiluja Nuutajärvellä.
Keskellä: lasinpuhallusopiskelija Nooa Hietaniemi. Oikealla: opettaja Sara Hulkkonen.
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2. METODIT
Taustatutkimuksen tavoitteena on hahmot-
taa monimutkaiseksi koettua nykytilannetta 
opinnäytetyön kontekstin ympärillä. Kriittisen 
ajattelun kautta pyrin näkemään mahdollisia 
ongelmakohtia, jotka vaativat lähempää 
tarkastelua, mutta joiden selvittäminen ei yk-
sinään ratkaise ongelmaa, sillä tilanteeseen 
vaikuttavia tekijöitä on useita. Taustatutki-
mus perustuu työssä käytettyihin lähteisiin, 
jotka sisältävät mm. tieteellisiä julkaisuja 
sekä kirjallisuutta. 

Opinnäytetyön produktiivisessa osassa 
sovellan käytäntöperusteista tutkimus-
menetelmää (eng. practice-led), jossa tut-
kimus perustuu konkreettisesti tekemiini 
testeihin. Metodin avulla pystyn tutkimaan 

ja havainnoimaan työssä käytettäviä tek-
niikoita, muotteja sekä materiaalia, joiden 
vuorovaikutus on minulle tuntematon. Työn 
dokumentointi on merkittävässä roolissa. 
Prosessin aikana ottamieni kuvien ja muis-
tiinpanojen avulla pystyn palaamaan tes-
teihin ja analysoimaan tuloksia (reflektointi 
tilanteen jälkeen, eng. reflection-on-action). 
Lasin työstäminen on hyvin nopeatempoista 
ja lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä on 
useita, mistä johtuen testien aikana tehtyjen 
muistiinpanojen merkitys korostuu (reflek-
tointi tilanteessa, eng. reflection-in-action). 
Dokumentointi auttaa myös suunnittele-
maan prosessin seuraavia vaiheita. (Mäkelä 
& Nimkulrat 2018, 14.) Tekniikoihin ja materi-
aaliin perehtyäkseni hyödynnän lasinvalmis-

tuksen teoriaa käsittelevää kirjallisuutta sekä 
akateemisia tutkimuksia. Tärkeinä tiedonläh-
teinä toimivat myös opinnäytetyöni ohjaaja 
Sara Hulkkonen sekä Aalto-yliopiston lasi-
pajamestari Slate Grove. Työssä esitettyjen 
infografiikoiden avulla pyrin tekemään kirjoi-
tetusta tekstistä ymmärrettävämpää. Jotkin 
taulukoiden sisällöistä on myös helpompi 
käsittää visuaalisin keinoin käsiteltäessä 
esimerkiksi moniulotteisia kokonaisuuksia tai 
vertailtaessa eri kohteita.

Oma kokemattomuus lasinvalmistuksesta 
luo työssä omanlaisiaan haasteita, mutta 
koen tietämättömyyteni olevan myös posi-
tiivinen tekijä, koska minulle ei ole juurtunut 
vahvoja tapoja lasin työstämiseen. Todennä-

köisesti kokemattomuus aiheuttaa sen, että 
teen testien aikana paljon virheitä, mutta 
niiden kautta työ voi myös kehittyä ja uusia 
ideoita syntyä. Pohtiessani lähtötilannetta 
ja omaa suhdettani valittuun materiaaliin ja 
tekniikoihin, opinnäytetyöni rajaus saattoi 
näyttäytyä ulkopuoliselle jopa uhkarohkeal-
ta. Vuosien aikana olen kuitenkin oppinut 
tuntemaan omat vahvuuteni muotoilijana ja 
joiden avulla pystyisin ratkaisemaan mahdol-
liset prosessin aikana ilmenevät ongelmat. 
Työn etenemisen kannalta merkittävintä oli, 
että pystyin luottamaan itseeni, säilyttämään 
jatkuvan uteliaisuuden, kuuntelemaan tar-
kasti intuitiotani, tiedostamaan vahvuuteni ja 
heikkouteni sekä sietämään tietynlaista epä-
varmuutta. (Biggs & Karlsson 2010, xviii-xix.)
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Vuonna 2019 maailman väkiluku oli 7.7 
miljardia. Arvioiden mukaan väestön määrä 
nousee 8.5 miljardiin vuonna 2030. (United 
Nations 2019, 5). Jatkuvalla väestönkasvul-
la on suora vaikutus luonnonvaroihin, joka 
näkyy tällä hetkellä niiden ylikulutuksena. 
(Ashby 2016, 17.) Jotta pystytään turvaa-
maan hyvät elämisen edellytykset myös 
tulevaisuudessa, tarvitaan uusia toiminta-
malleja. Kestävä kehitys pyrkii jatkuvaan ja 
ohjattuun yhteiskunnalliseen muutokseen, 
jonka toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat 
ekologinen-, taloudellinen- sekä sosiaalinen 

ja kulttuurinen kestävyys. (Suomen Ympäris-
töministeriö 2021.) Kestävä kehitys on hyvin 
moniulotteista toimintaa, jonka toteuttami-
sessa on pyrittävä arvioimaan sen vaikutuk-
sia laajassa mittakaavassa. Vaikka kyse on 
koko maapalloa koskevasta toiminnasta, 
voidaan muutoksia pyrkiä saavuttamaan 
paikallisesti pienemmässä mittakaavassa.

Kaikki kolme kestävässä kehityksessä huomi-
oitavaa sektoria vaikuttavat toinen toisiinsa. 
Esimerkiksi väestönkasvu, köyhyys, tervey-
denhuolto ja koulutus ovat sosiaalisen ja 

3. KESTÄVÄ KEHITYS
Kuva3. Daryan Shamkhali. 2016. 

kulttuurisen kestävyyden haasteita ja jotka 
heijastuvat ekologiseen sekä taloudelliseen 
kestävyyteen. Vakaalla ja pitkäjänteisellä 
taloudellisella toiminnalla taas pystytään 
vaikuttamaan yhteiskunnan hyvinvointiin. 
(Suomen Ympäristöministeriö 2021.) Län-
simainen näkemys kehityksestä on pitkälti 
perustunut kaupungistumisesta ja teknisistä 
innovaatioista syntyneeseen talouskasvuun. 
Markkinat ovat mahdollistaneet resurssien 
hankkimisen sekä tavaroiden ja palvelujen 
jakamisen maailmanlaajuisesti. Kestävä 
kehitys haastaa näkemyksen, jossa brutto-

kansantuote on toiminut kansallisen vaurau-
den mittarina keskittymällä varallisuuteen ja 
tavaroiden omistamiseen ohittamalla yh-
teisen edun tavoittelun sekä elämänlaadun 
turvaamisen. Jotta pystytään vastaamaan 
nykypäivän ihmisen tarpeisiin, on pyrittävä 
muutoksiin, joissa otetaan huomioon niin 
luonnon resurssit, muut elämänmuodot kuin 
tulevat sukupolvetkin. (Ashby 2016, 2-3.)
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Kuva4. Kestävä kehitys. Tekijän mukaelma.

KESTÄVÄ
KEHITYS

EKOLOGINEN

Luonnon- ja
ympäristönsuojelu

TALOUDELLINEN

Vakaat pitkän
tähtäimen toimet

SOSIAALINEN JA
KULTTUURINEN

Hyvät elämisen
edellytykset

Ekonominen
ja sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

Resurssitehokkuus

Turvallinen ja
terveellinen

elinympäristö

Ekologisen kestävyyden periaatteena on 
säilyttää ekosysteemien toimivuus, biolo-
ginen monimuotoisuus ja ihmisen toimin-
nan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn. 
 Taloudellisesta tai aineellisesta toiminnasta 
syntyvät riskit ja kustannukset tulisi arvioida 
ja mahdolliset haitat tulisi pyrkiä estämään 
jo ennen toiminnan aloittamista. (Suomen 
Ympäristöministeriö 2021.) Ympäristöä 
huomioimattoman toiminnan mahdollisista 
seurauksista on oltu tietoisia jo kauan sit-
ten. Vuonna 1798 Thomas Malthus kirjoitti 

havainneensa yhteyden väestönkasvun ja 
resurssien ehtymisen välillä, minkä mukaan 
kasvavan väestön vaatimukset ylittäisivät 
ennen pitkää maapallon ekologisen kantoky-
vyn. (Ashby 2016, 3.) Yhdistyneiden kan-
sakuntien ympäristöohjelman julkaiseman 
raportin mukaan 90% biodiversiteettikados-
ta johtuu luonnonvarojen käyttöönotosta ja 
prosessoinnista ja joista muodostuu myös 
noin puolet maailman kasvihuonekaasu-
päästöistä (UNEP 2019a, 4).

Maailmanlaajuisten ongelmien kohtaami-
seksi ja muutosten aikaansaamiseksi on 
luotu kansainvälisiä toimintaohjelmia kuten 
maailman johtajien hyväksymä Agenda 
2030. YK:n luoma kestävän kehityksen 
toimintaohjelma sisältää 17 tavoitetta sekä 
konkreettisia alatavoitteita. (Euroopan 
komissio 2021a.) Opinnäytetyöni kontekstin 
kannalta merkittävin on tavoite 12: Varmis-
taa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 
Kestävän kulutus- ja tuotantopolitiikan 
avulla pyritään saavuttamaan toimintamal-

lit, jotka vastaavat perustarpeisiin ja vaikut-
tavat positiivisesti elämänlaatuun. Toiminta 
minimoi luonnonvarojen ja myrkyllisten 
materiaalien käytön ottaen huomioon myös 
palvelusta tai tuotteesta aiheutuvat päästöt 
sekä jätteen sen elinkaaren aikana vaaranta-
matta tulevien sukupolvien tarpeita. (UNEP 
2021.)
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Kiertotalous on systeemitason kuvaus talous-
mallista, jonka avulla voidaan etsiä kestäviä 
ratkaisuja globaaleihin megatrendeihin 
kuten luonnonvarojen ylikulutukseen, väes-
tönkasvuun, ilmastonmuutokseen ja kaupun-
gistumiseen. Toimintana kiertotalous ulottuu 
materiaalien kierrätyksestä kestävään talo-
udellisen kasvun luomiseen ja palveluihin. 
Jotta uudenlaiset ajattelu- ja toimintamallit 
toteutuisivat vaaditaan muutoksia sekä yh-
teiskunnallisella että yksilö tasolla. Kestävien 
resurssien käytön suunnittelu vaatii muu-

toksia tuotantoketjuihin ja kulutusmalleihin. 
(Sitra 2016, 39-40.) Teollisten järjestelmien 
uudelleensuunnittelu ekotehokkaiksi kuiten-
kin kasvattaa yritysten kilpailukykyä sekä 
arvoa (McDonough & Braungart 2009, 52-
53). Kiertotaloudessa toimintojen sopeutta-
minen maapallon ekologiseen kantokykyyn 
edellyttää kestävän kehityksen mukaisia va-
lintoja kuten uusiutuvien energianlähteiden 
suosimista. Uusiutumattomien luonnonvaro-
jen käyttö muodostaa teknisiä kiertoja, joissa 
korostuu materiaalin arvon tunnistaminen 

3.1. KIERTOTALOUS
Kuva5. Lineaarinen talousjärjestelmä ja kiertotalous. Tekijän mukaelma.

TEKNISET
KIERROT

BIOLOGISET
KIERROT

LINEAARINEN 
TALOUSJÄRJESTELMÄ KIERTOTALOUS

TEKNISET
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BIOLOGISET
KIERROT

TEKNISET
KIERROT

BIOLOGISET
KIERROT

LINEAARINEN 
TALOUSJÄRJESTELMÄ KIERTOTALOUS

TEKNISET
KIERROT

BIOLOGISET
KIERROT

sekä materiaalikiertojen ylläpitäminen. (Sitra 
2016, 39-40.)

Opinnäytetyössäni keskityn tehdasympä-
ristössä tapahtuvaan teolliseen lasinvalmis-
tukseen ja siitä syntyvän hukkamateriaalin 
hyödyntämiseen. Iittalan kaltaisen lasinval-
mistajan, joka edelleen ylläpitää perinteisiä 
lasinvalmistustekniikoita, tietotaito tulisi 
nähdä voimavarana pohdittaessa lasijät-
teen käyttösovellusmahdollisuuksia maail-
manlaajuisesti. Työssäni perehdyn Iittalan 

valmistamaan lasiin ja tuotantoon, mutta 
toimijan resursseja voitaisiin hyödyntää 
tutkittaessa mitä tahansa lasijätettä luoden 
lisää vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. 
Kollektiivisen toiminnan lisäksi kiertotalou-
den avulla voidaan lisätä työllisyyttä. Arvi-
oiden mukaan Suomessa uusia työpaikkoja 
syntyisi yli 75 000 vuoteen 2030 mennessä. 
Työllisyyttä lisääviä sektoreita ovat erityisesti 
uudelleenvalmistus, kierrätys, teknologia ja 
palvelualat. (Sitra 2016, 9.)
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Kuluttajan voi olla vaikea nähdä tuotteeseen 
sidotun materiaalin arvoa. Valmistukseen 
käytetyistä luonnonvaroista on muokattu teol-
lisuuteen soveltuvia materiaaleja, joista taas 
syntyy tuotteita. Puutteellinen käsitys tuot-
teeseen sidotuista resursseista voi osaltaan 
johtaa ylikulutukseen. Omalla toiminnallaan 
yritykset voivat kuitenkin kannustaa kuluttajaa 
tekemään vastuullisia valintoja ja tekoja kuten 
kierrätys, jonka avulla materiaalit pystytään 
valjastamaan uudelleen käytettäviksi.

Amos Rex -museossa nähtiin vuonna 2019 
taiteilijakollektiivi Driftin näyttely Elemental. 
Esillä oli mm. teossarja Materialism, joka 
pyrki avaamaan käsitystä tuotteeseen 
käytetyistä resursseista havainnollistamalla 
eri materiaalit irrallisiksi elementeiksi kuvaten 
tilaa ennen tuotteen syntyä (Drift 2021).

Esimerkkinä kiertotalouden mukaisesta toi-
minnasta voidaan nostaa esiin opinnäytetyö-
ni yhteistyökumppani Fiskars Group. Yritys 

Kuva6. Ronald Smits. 2020. Esimerkki Driftin teossarjasta Materialism. Käytettävät materiaalit I-phone 4:n valmistukseen.

tarjoaa Arabia- ja Iittala-astioille (keramiikka 
ja lasi) vintage-palvelua, jossa asiakas voi 
myydä vanhat edellä mainittujen brändien 
astiat jälleenmyytäväksi, jolloin tuotteiden 
elinkaari pidentyy (Sitra 2019). Toisena esi-
merkkinä mainittakoon myös Fiskars Group:n 
alla toimiva Hackman, joka on järjestänyt 
kierrätysviikkoja. Kampanjoiden aikana ku-
luttaja on voinut jättää vanhat pannut, katti-
lat ja aterimet Hackmanin kierrätyspisteisiin. 
Yrityksen käyttämässä toimintamallissa 

materiaali lajitellaan ja jatkokäsitellään (me-
tallilajien erottelu), minkä jälkeen materiaali 
voidaan toimittaa raaka-ainevalmistajalle. 
Materiaalin palautuminen takaisin valmista-
jalle jälleenhyödynnettäväksi säästää resurs-
seja kuten energiaa ja luonnonvaroja, sillä 
näin vältytään ympäristöä kuormittavalta 
neitsytmateriaalin hankinnalta, jalostukselta 
ja kuljetukselta. (Fiskars Group 2021a.)
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Viimeisen viiden vuosikymmenen aikana 
materiaalien kulutus on kolminkertaistunut. 
Vuonna 2020 maailman taloudesta 8.6% 
oli kiertotalouden mukaista. Jatkuva neitseel-
listen raaka-aineiden valjastaminen käyttöön 
selittyy osin totutulla lineaarisella talousmal-
lilla, väestönkasvulla, heikolla kierrätysasteel-
la ja tuotesuunnittelulla. Materiaalien uudel-
leenkäytön maksimoimiseksi tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota materiaalien kierrä-
tykseen, jonka kautta kierrätysmateriaalit 
voitaisiin nähdä käytettävänä resurssina. 
(PACE 2020, 13.) Vaikka jäte on käsitteenä 
suhteellisen uusi, materiaalien päätyminen 
kaatopaikoille ei ole enää suotavaa. Jätteen 
syntymistä voidaan tarkastella perehtymäl-
lä materiaalivirtoihin. Kehdosta kehtoon 
(eng. Cradle to Cradle) on ajattelumalli, joka 
pyrkii pois lineaarisesta talousmallista, jossa 
materiaalit ovat vaarassa joutua sijoitetta-
vaksi kaatopaikoille (kehdosta hautaan, eng. 
Cradle-to-grave) (McDonough &  Braungart 
2009, 27). Lineaarisen mallin suurin huolen-
aihe ei ole varsinaisesti ole määrällisesti kas-

3.2. MATERIAALIVIRRAT

vavat jätevuoret vaan hukkaan heitetty ma-
teriaaleihin sidottu arvo. Osasyy jätemäärien 
kasvuun on tiedon puute ja monimutkaiset 
tuotteet sisältäen biologisia ja teknisiä ma-
teriaaleja. (McDonough & Braungart 2009, 
98-99.)

Materiaalivirrat voidaan jakaa kahteen 
ryhmään; biologisiin ja teknisiin. Biologisilla 
virroilla tarkoitetaan biopohjaisia, luonnolli-
sia materiaaleja, jotka voidaan turvallisesti 
palauttaa takaisin maaperään. Teollisuuteen 
kehitetyt ja luontoon kelpaamattomat mate-
riaalit muodostavat tekniset materiaalikier-
rot, jotka vaativat kierrätystä. (McDonough 
& Braungart 2009, 104.) Materiaalien 
hyötyaste muuttuu toiminnan mukaan eri 
arvoketjuissa. Mitä pienempänä materi-
aalin kulku pystytään pitämään sitä tehok-
kaampaa hyödyntäminen on (Ruby & Ruby 
2020, 157). Esimerkiksi tuotteen ylläpito on 
ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto 
kuin ulkokehälle sijoittuva kierrätys (Kuva9. 
Materiaalivirrat, s.26-27).

Kuva7. Tom Fisk. 2020.
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1. Kaivokset minimoivat ympäristövaikutukset.
Uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään kestävästi 
ja sivuvirrat hyödynnetään.

2. Materiaalien kehitys- ja valmistusvaiheessa
huomioidaan, että erilaiset materiaalit saadaan 
elinkaaren lopussa takaisin kiertoon.

3. Tuotteet ovat pitkäikäisiä ja niiden 
suunnittelussa sekä valmistuksessa on huomioitu 
uudelleen käyttö ja kierrätys.

4. Kuljetuksia yhdistellään ja vajaita kuormia 
vältetään. Kuljetukset ovat energiatehokkaita ja 
vähäpäästöisiä.

5. Kaupat ja jälleenmyyjät myyvät kestäviä 
ratkaisuja ja kertovat niistä aktiivisesti asiakkaille.

6. Yritykset kehittävät kestäviä ratkaisuja ja myyvät 
niitä aktiivisesti toisille yrityksille.

7. Ei enää turhia tavaroita. Tarpeettomat tavarat 
laitetaan kiertoon, ja kierrätettävät materiaalit 
lajitellaan. Yhteiskäyttö, vuokraus ja jakaminen 
ovat arkipäivää.

8. Tuotteet ovat huollettavia ja korjattavia. Kaikkia 
tuotteita ei osteta uutena, vaan käytettyjen 
tavaroiden markkina on laajaa.

9. Tuotteet puretaan ja komponentit sekä 
materiaalit hyödynnetään toisen tuotteen 
elinkaaressa tai otetaan talteen.

(Sitra 2016, 22.)

Teknisissä kierroissa pyritään uusiutumatto-
mien luonnonvarojen kestävään käyttöön. 
Merkittävässä roolissa ovat tuotesuunnittelu 
ja materiaalikehitys, joiden kautta pysty-
tään vaikuttamaan tuotteen valmistukseen, 
käytettävyyteen ja elinikään. (Sitra 2016, 
13.) Riippumatta käytettävästä materiaa-
lista, tuotteet sisältävät useita eri vaiheita 
raaka-aineiden hankinnasta tuotteen kier-
rätykseen. Tuotteiden ympäristövaikutuksia 
pystytään laskemaan elinkaariarvioinnin 
avulla (eng. LCA = life cycle assessment). Ver-
tailtaessa esimerkiksi eri tuotteita, valmistus-
prosesseista aiheutuva energiankulutus sekä 

päästöt tulisi suhteuttaa tuotteen käyttöi-
kään, huollettavuuteen ja kierrätettävyyteen 
tinkimättä kuitenkaan tuote- ja laatuvaa-
timuksista. Tuotteen kokonaisvaltainen elin-
kaaren hahmottaminen on keskiössä teknisiä 
kiertoja suunniteltaessa. Valmistuksessa syn-
tyvä hukkamateriaali sekä tuotteeseen sidotut 
materiaalit tulisi pystyä palauttamaan takaisin 
kiertoon optimoimalla resurssit ja siirtymällä 
pois lineaarisesta talousjärjestelmästä. (Sitra 
2016, 13.) Kestävän kulutuksen ja elämäntapo-
jen toteutumisen edellytyksenä on kuluttajien 
tietoisuuden lisääminen (International Year Of 
Glass 2022 2021a, 16).

9.ELINKAARI
JATKUU
UUDESSA

KIERROSSA

1.ALKUTUOTANTO

2.MATERIAALIN
PROSESSOINTI

3.VALMISTAVA
TEOLLISUUS

4.JAKELU5.KAUPPA

6.YRITYKSELTÄ
YRITYKSELLE

7.KULUTTAJA

8.KÄYTTÖ

TEKNISET
KIERROT

Kuva8. Tekniset kierrot. Tekijän mukaelma.
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Kuva9. Materiaalivirrat. Tekijän mukaelma.
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Lasi on hyvin arkinen materiaali, jota käyte-
tään niin juomalaseissa kuin ikkunoissakin. 
Vaikka lasi saattaa näyttäytyä materiaalina 
samankaltaisena monessakin eri esineessä, 
kemiallinen koostumus voi olla näissä hyvin 
erilainen. Lasi on yksi maailman yleisimmin 
tuotetuista materiaaleista ja jonka vuosit-
tainen valmistus on yli 100 miljoonaa tonnia 
(Musgraves ym. 2019, 1193). Materiaalin 
ominaisuuksia voidaan muokata käyttöso-
velluskohteeseen sopivaksi sekoittamalla eri 
raaka-aineita oikeassa suhteessa (Flygt & 
Falk 2011, 13). Monipuolisuutensa ansiosta la-

4. LASI
sia voidaan pitää yhtenä ihmiskunnan kehityk-
sen kannalta vaikuttavimmista materiaaleista. 
Lasilla on ollut merkittävä rooli mm. lääketie-
teen, elektroniikan, arkkitehtuurin ja optiikan 
alojen kehityksessä. (Nascimento 2015, 137.) 
Materiaalin merkityksellisyydestä kertoo myös 
se, että vuonna 2022 tullaan YK:n päätök-
sellä viettämään kansainvälistä lasin vuotta 
juhlistaen materiaalin menneisyyttä, nykyisyyt-
tä ja tulevaisuutta huomioiden YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelman (International 
Year Of Glass 2022 2021b).

PAKKAUSLASI
48.9%

TASOLASI
32.3%

LASIN KÄYTÖN JAKAUTUMINEN VUONNA 2007.

LASITEOLLISUUS

VAHVIKKEET
2.7%

ERISTEET
2.4%

TAIDE- JA 
TALOUSLASI

2%

LASISULATE
(FRITTI)

1.8%

MINERAALI-
VILLA
2.9%

ERIKOISLASI
7.5%

Kuva10. Maailman lasiteollisuus vuonna 2007. Tekijän mukaelma.
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Kuva11. Fábio Hanashiro. 2020.

Lasi kuuluu teknisten materiaalien ryhmään. 
Lasinvalmistuksen pääraaka-aine on kvart-
si, jota saadaan maaperästä hiekkana tai 
murskattuna mineraalina. Raaka-aineiden 
järkevällä yhdistelyllä ei pelkästään vaiku-
teta itse materiaalin ominaisuuksiin vaan 
esimerkiksi valmistusprosessista pystytään 
tekemään tehokkaampaa ja ympäristöä 
säästävämpää. Yksinkertaisesti sanottuna 
lasi koostuu kolmesta ainesosasta; lasiraken-
teenmuodostajasta, sulattaja-aineista ja 
stabilointiaineista (Flygt & Falk 2011, 35). 
Näistä aineista muodostuvaa seosta kutsu-
taan ammattikielellä mängiksi. Kvartsin kor-
keaa sulamislämpötilaa voidaan madaltaa 
lisäämällä seokseen soodaa eli natriumkar-
bonaattia tai potaskaa eli kaliumkarbonaat-
tia. Seoksessa kovettavana aineena voidaan 
käyttää kalkkia eli kalsiumoksidia. (Matiskai-
nen 1994, 33.) Lisäksi lasin valmistuksessa 
käytetään lisäaineina mm. erilaisia alkaleja, 
kuten natrium-, litium-, ja kaliumoksideja, 
joilla pystytään vaikuttamaan lasin rakentee-
seen. Erilaisilla metallioksideilla taas voidaan 
värjätä lasia. (Flygt & Falk 2011, 17-19.) Ver-

tailtaessa esimerkiksi sooda- ja borosilikaatti-
lasin pääainesosia huomataan, että seoksissa 
käytettävät aineet ovat muutoin samat, mutta 
stabilointiaineet eroavat toisistaan (Kuva12. 
Lasin pääainesosat, s.32). Menemättä sen 
tarkemmin lasin valmistukseen kemiallisella 
tasolla tarkoitukseni on havainnollistaa miten 
erilaisia lasit materiaaleina voivat olla ja min-
kälaisia haasteita tämä asettaa materiaalien 
korkealaatuiselle uudelleenkäytölle nykyisen 
lasinkierrätyksen puitteissa.

Tarkempaa tietoa eri toimijoiden käyttämis-
tä raaka-aineista voi olla vaikea selvittää, 
sillä tieto pidetään usein yrityssalaisuutena. 
Esimerkiksi Iittalassa käytettävä lasi sisältää 
60% hiekkaa, 20% soodaa ja potaskaa, 5% 
kalkkia ja 15% muita aineita (Fiskars Group 
2021b). Muut aineet sisältävät oletetusti 
mm. värjäyksessä käytettäviä aineita, joiden 
osuus seoksesta on kuitenkin hyvin pieni. Vä-
rejä kehitetään jatkuvasti ja Iittala on tunnettu 
erityisesti värikirjastostaan, mikä on yritykselle 
arvokas kilpailuetu.

4.1. RAAKA-AINEET
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Kuva12. Lasin pääainesosat. Tekijän mukaelma.
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Kuva13. Lasin raaka-aineet. Tekijän mukaelma. 
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Veden ja tuulen vaikutuksesta, pitkän ajan 
kuluessa rapautunutta hiekkaa muodostuu 
sedimenteiksi jokien ja merien äärelle. Kivien 
sekä mineraalien kemialliseen ja mekaa-
niseen rapautumiseen vaikuttavat monet 
tekijät kuten mineraalin rakenne, veden hap-
pamuus, lämpötila ja aika, minkä takia esiin-
tyvyys vaihtelee alueittain. (Sinton 2006, 
20-22.) Jotkut luonnon kvartsihiekkaesiinty-
mistä ovat muodostuneet satoja miljoonia 
vuosia sitten (Sinton 2006, 73). Euroopassa 
lasinvalmistukseen käytettävää kvartsihiekkaa 
saadaan mm. Belgiasta (Sinton 2006, 75).

Kvartsihiekka jaotellaan epäpuhtauksien 
ja raekoon mukaan eri laatuihin. Taide- ja 
kotitalouslasin valmistukseen käytettävän 
korkealaatuisen hiekan tulee olla puhdasta 
ja raekoon noin 0.2mm. Raaka-aineessa 
esiintyvät epäpuhtaudet, kuten rauta ja 

Kuva14. Dion Beetson. 2019. 
Drone over quarry in Barossa 
Valley, SA, Australia.

kromi, voidaan poistaa esimerkiksi flotaa-
tio-menetelmällä tai pesemällä hiekka hapol-
la. Niin pitkään, kun korkealaatuista hiekkaa 
on saatavilla luonnosta, ei puhdistus ole 
kannattavaa sillä prosessit ovat kalliimpia 
kuin puhtaan raaka-aineen louhinta. (Flygt 
& Falk 2011, 38.) Yleisesti sanottuna tuottee-
seen kohdistetut laatuvaatimukset näkyvät 
raaka-aineen hinnassa sillä erittäin proses-
soidut raaka-aineet ovat kalliimpia niiden 
tuottamiseen tarvittavien korkeampien ener-
gia- ja työvoimakustannusten vuoksi (Sinton 
2006, 2-3). Toistaiseksi suurin osa lasin 
valmistukseen käytettävistä raaka-aineista 
on vielä helposti saatavilla luonnosta, mutta 
lisä- ja värjäysaineet kuten fluorisälpä ja ko-
boltti (Kuva13. Lasin raaka-aineet, s.33) ovat 
EU:n vuoden 2020 kriittisten raaka-aineiden 
listalla (Euroopan komissio 2020, 20).
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Kysyntä ja tarjonta, raaka-aineen arvo sekä 
geologinen esiintyvyys määrittelevät pitkälti 
raaka-ainehankintojen kannattavuuden 
(Sinton 2006, 56). Iittalan lasitehtaalle 
suurin osa lasin valmistukseen vaadittavis-
ta raaka-aineista toimitetaan Euroopasta, 
muutama harvinainen maametalli hankitaan 
Aasiasta ja yksi raaka-aineista saadaan 
Suomesta (Fiskars Group 2021d). Ympä-
ristöhuolet voivat vaikuttaa raaka-aineiden 
saatavuuteen. Jos raaka-aine-esiintymä on 
ympäristön kannalta haavoittuvalla alueella 
ei louhintaa välttämättä suoriteta, vaikka 
se olisi taloudellisesti mahdollista. (Sinton 
2006, 58). Hiekka on maailman toiseksi 
käytetyin luonnonvara veden jälkeen. Heikon 
raaka-aineisiin kohdistetun valvonnan ja 

sääntelyn seurauksena vastuuton ja laiton 
louhinta on noussut maa-, joki- ja meriympä-
ristöjä uhkaavaksi tekijäksi. (UNEP 2019b, 
3). Jatkuvan luonnonvarojen ylikulutuksen 
seurauksena on mahdollista että, lasinval-
mistukseen käytettävien raaka-aineiden 
saatavuus heikkenee tulevaisuudessa ja 
resursseja kuluu enemmän. Sen sijaan, että 
pohditaan kuinka paljon raaka-aineita on 
jäljellä, tulisi miettiä kuinka paljon resursseja 
käytetään niiden hankkimiseen louhinnas-
ta toimitukseen. Ympäristön kannalta olisi 
suotavaa miettiä kannattaisiko resursseja 
kohdistaa raaka-ainehankintojen sijaan ma-
teriaalien kierrättämisen kehittämiseen.

Kuva15. Curioso Photography. 2017. Mining quarry with special equipment, open pit excavation. Sand mine. View from above.

Kuva16. Raaka-aineen hankinta.
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Lasituotteita voidaan tehdä useiden eri tek-
niikoiden avulla. Karkeasti tekniikat voidaan 
jakaa kahteen ryhmään: automatisoitu 
valmistus ja käsityönä valmistettava lasi. 
Esimerkiksi taidelasin valmistuksessa käy-
tettävä suupuhallustekniikka sisältää useita 
monimutkaisia sekä haastavia vaiheita ja on 
aikaa vievää, mikä vaatii puhaltajalta kor-
keaa ammattitaitoa. (Flygt & Falk 2011, 126.) 
Iittalan tehtaalla lasinvalmistus tapahtuu 
sekä automatisoitua tekniikkaa hyödyntäen 
että käsityönä.

Valmistusprosessin eri vaiheissa syntyy 
sivuvirtoina hukkalasia eli pinttiä esimerkiksi 
silloin, kun puhallettu kappale kopautetaan 
pois puhalluspillistä, jolloin pilliin jää vielä 
naavelilasia. Myös kylmätyöstössä syntyy 
materiaalihukkaa, kun esimerkiksi muottiin 
puhalletusta kappaleesta leikataan ylimää-
räinen, puhalluksen yhteydessä syntyvä 
kappa/koopa pois. Hukkalasi tulisi käyttää 
uudestaan, jos vain mahdollista. Esteenä 

tälle saattaa kuitenkin olla mm. värien käyttö 
kappaleessa tai lasiin joutuneet epäpuhtau-
det kuten rauta lasinpuhalluspillistä. (Flygt & 
Falk 2011, 48.)

Lasikappaleen jäähdytys on tärkeä osa 
valmistusprosessia. Työstön aikana syntyvät 
lämpötilaerot kappaleen sisä- ja ulkopin-
noissa johtuvat lasin heikosta lämmönjoh-
tokyvystä, mikä voi aiheuttaa jännitteitä ja 
myöhemmin kappaleen rikkoutumisen. Lasi-
kappaleen lämpötilaerot saadaan tasattua 
jäähdyttämällä se hitaasti jäähdytysuunissa. 
(Flygt & Falk 2011, 58-59.) Myös toisistaan 
erilaisten lasien kuten kirkkaan ja värillisen 
lasin yhteensulatus voi aiheuttaa lasissa 
jännitteitä, jos laseilla on eri lämpölaajene-
miskertoimet (Flygt & Falk 2011, 61). Kappa-
leen koko ja käytetty materiaali vaikuttavat 
olennaisesti jäähdytysaikaan. Esimerkiksi 
2cm paksun lasikappaleen jäähdytys kestää 
neljä kertaa kauemmin kuin 1cm paksun kap-
paleen. (Flygt & Falk 2011, 63, 66.)

4.2. LASINVALMISTUS

Kuva17. Jani Luukkonen. 2019.  Nuutajärvi.
Lasinpuhallusta muottiin. Puhalluksen yhteydessä syntyvä kappa muotin ulkopuolella. 
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Lasijätteen kierrätys nykyisellä tavalla on hy-
vin marginaalista sillä esimerkiksi pakkauslasi 
ja juomalasi ovat kemialliselta koostumuksel-
taan niin erilaisia, ettei niitä voida kierrättää 
samassa virrassa. Suomessa pakkauslasi 
kierrätetään lasinkeräykseen ja kaikki muu 
kotitalouksissa syntyvä lasijäte lajitellaan 
sekajätteeseen (Lassila & Tikanoja 2021).

Yli 90% maailmalla valmistetusta lasista on 
soodalasia, mitä käytetään mm. lasipakkauk-
sissa. Pakkauslasin osalta kierrätysjärjestelmä 
toimii tehokkaasti, sillä kierrätetystä mate-
riaalista voidaan valmistaa taas uusia pak-
kauksia. (Flygt & Falk 2011, 115.) Materiaali 
pystytään pitämään niin sanotussa suljetussa 
kierrossa (eng. closed loop), jossa materiaalia 
käytetään saman tuotteen valmistukseen. 
Avoimessa kierrossa (eng. open loop) materi-
aali hyödynnetään johonkin muuhun käyt-
tösovelluskohteeseen kuin mihin se alun perin 
on suunniteltu.

Lasien kemialliset eroavaisuudet hankaloit-
tavat materiaalien laadukasta uudelleen-
käyttöä kierrätyksen jälkeen, jos yksityiskoh-

taisempaa lajittelua ei tehdä. Eri valmistajien 
ja pienempien lasistudioiden käyttämät lasit 
voivat olla lämpölaajenemiskertoimeltaan 
niin erilaisia, ettei materiaaleja voi sulattaa 
yhteen (Hulkkonen 2020). Kierrätyslasin 
hyödynnettävyyteen vaikuttaa myös mate-
riaalin laatu ja puhtaus (Flygt & Falk 2011, 
204). Tilanteessa, jossa materiaalia ei kier-
rätetä, vaarattomiksi luokitellut epäorgaani-
set jätteet hävitetään yleensä kaatopaikoille 
tai suoraa ekosysteemeihin. Jotta materiaali 
pystyttäisiin valjastamaan hyödynnettäväksi 
resurssiksi, tulisi tutkia enemmän käyttösovel-
lus- ja kierrätysmahdollisuuksia. (Musgraves 
ym. 2019, 1359.)

Pitkäikäisen materiaalin hyödyntämisen kan-
nalta lasiin ei pitäisi sekoittaa raaka-aineita, 
mitkä estävät materiaalin korkealaatuisen 
uudelleenkäytön. Sen sijaan lasista tulisi 
pyrkiä poistamaan epäpuhtauksia tai uudel-
leenkäyttöä rajoittavia aineita. Lasituotteen 
mahdollisimman pitkän kestävyyden saavut-
tamiseksi lasiin kuitenkin joudutaan yleensä 
sekoittamaan lisäaineita ominaisuuksien 
parantamiseksi.

4.3. LASIJÄTE

Kuva18. Adrien Olichon. 2019. 
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Kuva19. Jani Luukkonen. 2019. Nuutajärvi.

Kaatopaikoille sijoitettu raskasmetalleja si-
sältävä lasijäte voi ajan mittaan muodostua 
ympäristöongelmaksi (Flygt & Falk 2011, 198, 
204). Ruotsin eteläosassa on yli 100 vanhaa 
lasitehdasta kaatopaikkoineen (tunnetaan 
myös nimellä the Kingdom of Crystal), joista 
noin 40 on korkean riskin kaatopaikkoja ja 
jotka tulee kaivaa esiin. Research Institutes 
of Sweden (RISE) toteutti vuosien 2014-2018 
aikana projektin nimeltä Glass - from waste 
to resource!, jossa kehitettiin lyijylasiin so-
vellettava sulanerotustekniikka. Prosessissa 
lasimassan lyijypitoisuus pystyttiin tiputta-
maan alle 0.1 prosenttiin. Myös arseenin sekä 
antimonin määrä lasissa väheni. Menetel-
mällä erotellut metallit pystytään hyödyntä-
mään puhdistuksen jälkeen uudestaan teol-
lisuuden raaka-aineina. Prosessissa saatu 
lasi oli heikkolaatuista, minkä seurauksena 
hankkeessa kehitettiin konsepti lasin stabiloi-
miseksi.  Sulanerotustekniikkaa ei ole testattu 
laajemmassa mittakaavassa, mutta projektin 
toteuttaneet uskovat menetelmän olevan so-
vellettavissa tulevaisuudessa lyijylasin lisäksi 
myös muihin lasijätevirtoihin. (RISE 2021.) 
Ruotsin korkean riskin kaatopaikkojen osalta 

aikoinaan sinne sijoitettu taide- ja kristallilasi 
sisältää korkeita pitoisuuksia mm. lyijyä, arsee-
nia, kadmiumia, antimonia, kuparia ja sinkkiä. 
Myös muualla maailmassa, kuten Muranon 
saarilla Italiassa, on raportoitu lasinvalmistuk-
sesta aiheutuneista saasteista tehtaan ympä-
ristössä. (Jani & Hogland 2017, 1.)

Ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristö-
vaikutuksia saattaa olla vaikea huomata. 
Helsingin Designmuseossa nähtiin vuonna 
2020 Maarit Mäkelän ja Riikka Latva-Som-
pin kuratoima näyttely nimeltä Soil Mat-
ters, jossa käsiteltiin erilaisten projektien 
kautta mm. lasiteollisuuden saastuttamaa 
maaperää. Murano on erityisen tunnettu 
lasiteollisuudestaan, mutta valtavalla lasijä-
temäärällään jättänyt merkittävän jäljen ym-
päristöön. Kokonaisia saaria on rakennettu 
lasi-, yhdyskunta-, ja rakennusjätteestä, jotka 
on yhdistetty meren pohjasta ruopattuun 
maa-ainekseen. Myös Suomessa Nuutajär-
ven lasitehtaan ympäristön maaperän tilaa 
kartoitettiin yhdessä näyttelyn projekteista. 
(Designmuseo 2020.)
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Materiaalina lasi on ihanteellinen uudelleen 
hyödynnettäväksi, sillä se on kierrätettävissä 
yhä uudelleen ja uudelleen ilman, että mate-
riaalin ominaisuudet muuttuvat merkittävästi 
(Siikamäki 2006, 22). Se mihin tai missä 
muodossa lasia käytetään, muuttuu jatku-
vasti. Teknologian ja tieteen kehittyessä myös 
uusia lasista jatkettuja materiaaleja syntyy. 
Kestävän materiaalien käytön kannalta on 
muistettava tarkastella, tapahtuuko mate-
riaalin arvossa muutoksia sen myötä mitä 
pidemmälle sitä jalostetaan. 

Pakkaus- ja lasikuitueristeteollisuus hyö-
dyntävät kuluttajilta syntyvää lasijätettä. 
Avoimen kierron materiaalikierrätyksessä 

kuluttajanjälkeinen lasimurske pystytään 
käyttämään mm. lasikuitumateriaaleissa 
sekä vahvikkeena betonin ja asfaltin seassa. 
(Sinton 2006, 307.) Kierrätyslasista jatke-
tutut materiaalit kuten lasivilla ja vaahtolasi 
luokitellaan komposiiteiksi. Yleinen kom-
posiittimateriaaleihin liittyvä ongelma on, 
että niitä on hankalaa tai jopa mahdotonta 
kierrättää uudelleen enää käytön jälkeen. 
Esimerkiksi lasivilla luokitellaan loppujät-
teeksi, mikä päätyy lopulta kaatopaikalle 
(Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2020). La-
sivillan valmistuksessa käytetään lasin lisäksi 
erilaisia sideaineita ja pinnoitteita tuotteesta 
riippuen (Anttila 2020, 6-7). Materiaalin 
valmistus on lähtökohtaisesti perusteltua 

4.4. LASIJÄTTEEN
HYÖDYNTÄMINEN

KIERRÄTETYN
LASIN
HYÖDYT

MATERIAALIIN SIDOTTU
ENERGIA: 8.2 MJ/KG

ENERGIANSÄÄSTÖ
20 %

SÄÄSTÖT
RAAKA-AINE-

KUSTANNUKSISSA JA
LUONNONVAROISSA

1000 KG KIERRÄTYSLASIA 
SÄÄSTÄÄ YLI 500 KG 

HIILIDIOKSIDIA

Kierrätyslasin hyödyt verrattuna neitseellisistä raaka-aineista valmistettuun lasiin.

ALHAISEMMAT
PÄÄSTÖT

NEITSEELLISISTÄ RAAKA-AINEISTA 
VALMISTETTUUN LASIIN SIDOTTU 

ENERGIA: 10.5 MJ/KG

Kuva 20. Kierrätetyn lasin hyödyt.

eristemateriaalina, mutta käytettyjen materi-
aalien arvo laskee (eng. downcycling), jos näi-
tä ei saada takaisin kiertoon (McDonough & 
Braungart 2009, 56-57). Jos materiaalia on 
syystä tai toisesta vaikea saada kierrätettyä, 
voidaan miettiä muita korvaavia tuotteita. 
Esimerkiksi rakennusteollisuudessa vaihtoeh-
toisia eristeratkaisuja voidaan etsiä biopoh-
jaisista materiaaleista.

Kierrätyslasin käytössä on raaka-ainekustan-
nusten säästön lisäksi myös muita hyötyjä. 
Kierrätysmateriaalin sulatus uudestaan työs-
tettäväksi ei vie niin paljon aikaa ja energiaa 
kuin neitseellisistä raaka-aineista valmis-
tettavan lasin. Riittävän puhdasta murskaa 

pystytään sekoittamaan suoraan mängin se-
kaan, jos molemmat ovat kemialliselta koostu-
mukseltaan yhteen sopivia. (Flygt & Falk 2011, 
58.) Kierrätyslasia käytettäessä saavutetaan 
alhaisemmat päästöt ja energiansäästö on 
noin 20% (Flygt & Falk 2011, 204). Korva-
tessa raaka-aineita kierrätyslasilla, jokainen 
käytetty kilo säästää 1.2 kiloa luonnonvaroja. 
Yksi tonni kierrätettyä lasia säästää yli 500 
kiloa hiilidioksidia. (Musgraves ym. 2019, 
1359.) Kierrätyslasiin sidottu energia on noin 
  8.2   MJ/kg, kun vastaavasti neitseellisistä 
raaka-aineista valmistetun materiaalin arvo 
on 10.5 MJ/kg (Ashby 2012, 139).
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Teollisessa mittakaavassa lasituotteiden val-
mistuksessa ilmenevät värivirheet saattavat 
johtaa tuotteen hylkäämiseen, vaikka tuote 
olisi muutoin ominaisuuksiltaan hyväksyt-
tävissä. Käsitys liukuhihnalla valmistetuista, 
identtisistä tuotteista ei anna varaa silmin 
havaittaviin virheisiin. Värivaihtelut ovat 
tyypillisiä kierrätyslasia hyödynnettäessä. 
Pohtiessani materiaalin vaikutuksia tuotteen 
esteettisyyteen, värivaihtelut tulisi nähdä 
uniikkina ominaisuutena ja osana materi-
aalin luonnollista olemusta, kuten syykuviot 
puussa, joita ei voida määrittää tai valita. Jos 
lasia värjätään tarkoituksella, olisi järkevintä 
myös hyödyntää värillinen jätelasi sovellus-
kohteessa, jossa ominaisuudet tulevat esille.

Kierrätyslasin avulla on mahdotonta vasta-
ta nykyiseen materiaalikulutukseen, mutta 
käytettävänä resurssina sillä voidaan kui-
tenkin tukea materiaalitarvetta neitseellisten 
raaka-aineiden rinnalla.

Kuva21. Faidra Oikonomopoulou. 2019. Interlocking cast 
glass prototypes made of recycled art glass at the Glass & 
Transparency Lab of TU Delft.

Delftin teknillisessä yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa  
hyödynnettiin taidelasijätettä, josta valmistettiin 
uunivalutekniikalla rakentamiseen soveltuvia komponentteja 
(Oikonomopoulou 2019).
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Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii 
Fiskars Group konsernin alla toimiva Iittala. 
Lasituotteiden valmistukseen keskittynyt Iitta-
la on yksi suomalaisen lasimuotoilun merkit-
tävimmistä vaikuttajista. Vuonna 1881 perus-
tettu Iittalan lasitehdas on Suomen suurin ja 
ainoa teollisen tuotannon kapasiteetit omaa-
va lasituotteiden valmistaja. Iittalan vaikutus 
Suomalaisessa lasimuotoilussa on kiistämä-
tön. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Iittala 
tähtää tulevaisuuteen aloitettuaan vuoden 
2021 alussa taideteollisuusalan perustutkin-
tokoulutuksen yhteistyössä Ammattiopisto 
Tavastian kanssa. Yritys kouluttaa teolliseen 
lasinvalmistukseen erikoistuneita ammatti-
laisia perinteiseen tapaan, jossa opiskelijat 
oppivat lasinpuhallustaitoja kokeneemmilta 
tehtaan työntekijöiltä. Lasitehtaan johta-
jan Heikki Väänäsen mukaan yhteistyö on 

tärkeää, jotta suomalainen lasialan säilymi-
nen ja kehittyminen pystytään turvaamaan. 
(Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2020).

Työn produktiivisessa osassa käsittelen Iit-
talan lasitehtaalla syntyvää lasijätettä, mitä 
ei ole vielä pystytä kierrättämään tehtaan 
sisällä. Muotoilijana on ainutlaatuista pääs-
tä työskentelemään teollisessa ympäristössä, 
sillä aikaisempi kokemukseni lasista rajoittuu 
pieniin studioihin. Tehtaalla vuosikymmeniä 
lasin parissa toimineiden ammattilaisten 
taito yhdistettynä kokeellisiin materiaalites-
teihini voi parhaassa tapauksessa synnyttää 
uusia ideoita, joita voidaan soveltaa teh-
taalla. Opinnäytetyötä tehdessäni Iittala 
juhlii 140-vuotista taipalettaan ja on kunnia 
päästä tekemään yhteistyötä kyseisen lasin-
valmistajan kanssa.

5. YHTEISTYÖKUMPPANI:

FISKARS GROUP,
IITTALA

Kuva22. © Iittala/Fiskars Group. 2021. Iittalan lasitehdas.
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Iittalan tehtaalla tuotteiden valmistuksen 
sivutuotteena syntyvä lasijäte kierrätetään 
osin. Ensimmäiset 100% hukkalasista valmis-
tetut erikoiserät valmistettiin vuonna 2019 ja 
yrityksellä on tavoitteena hyödyntää kierrä-
tysmateriaalia tehtaalla myös tulevaisuu-
dessa säästäen energiaa ja luonnonvaroja. 
Lasinvalmistuksessa on lähes mahdotonta 
välttyä tuotannon sivuvirtana syntyvältä 
materiaalihukalta. Suupuhalluksessa, jälki-
työstössä ja mm. laaduntarkastusvaiheessa 
syntyy lasijätettä, jos tuotteelle asetetut vaa-
timukset eivät täyty. (Fiskars Group 2020.) 
Materiaali, jota ei vielä kierrätetä Iittalan 
tehtaalla syntyy mm. taidelasin valmistukses-
ta, missä lasi koostuu useista eri väreistä su-
lautuneena yhteen. Lasinpuhalluksen ollessa 
äärimmäisen vaikeaa ottaen huomioon myös 
tuotekehityksen, on luonnollista, että hukka-
materiaalia syntyy.

Fiskars Group on asettanut tavoitteeksi 
vuoteen 2030 mennessä torjua toiminnasta 
aiheutuva kaatopaikkajätteen syntyminen 
 (Fiskars Group 2021c). Iittalan tehtaalla 
syntyvä lasijäte pystytään kierrättämään 
jätteenkäsittelijöiden kautta ja jätteestä 

valmistetaan mm. lasivillaa. Mielenkiintoista 
olisi kuitenkin pohtia pystytäänkö materiaali 
kierrättämään loputtomasti lasitehtaan 
sisällä vielä, kun lasi on materiaalina tunnis-
tettavissa ja lasin ns. dna tiedetään.

Kaaviossa (Kuva23. Skenaario materiaalin 
kierrosta Iittalan lasitehtaalla, s.51) esitte-
len skenaarion, jossa lasijäte kierrätetään 
toimijan sisällä mahdollisimman tehokkaasti. 
Tuotannon sivuvirtana syntyvän hukkama-
teriaalin kokonaisvaltainen hyödyntäminen 
edellyttää jätemateriaalin tutkimista sekä so-
velluskohteiden kehittämistä. Kokonaiskuvas-
sa olen ottanut huomioon myös kuluttajilta 
syntyvän jätteen ja pohtinut olisiko käytössä 
vaurioituneet Iittalan valmistamat tuotteet 
mahdollista palauttaa valmistajalle, jolloin 
raaka-aine saataisiin toimijan sisällä takaisin 
kiertoon. Koska eri valmistajilla on oman-
laisensa materiaali käytössä, olisi järkevintä 
pyrkiä pitämään valmistajien jätemateriaali 
toisistaan erillään. Esittämäni skenaario voisi 
olla pitkällä aikavälillä kannattavaa sellaisen 
toimijan sisällä, jonka tuotannollinen volyymi 
on niin suuri, että materiaalikierron kehittä-
misellä olisi positiivisia vaikutuksia.

5.1. LASIJÄTTEEN 
KIERRÄTYS IITTALASSA

ALKU-/VÄLITUOTTEEN
VALMISTAJA

LOPPUTUOTTEEN
VALMISTAJA

JÄLLEENMYYJÄ/
PALVELUN TARJOAJA

KÄYTTÄJÄ

LOUHINTA

JAKAMINEN

JÄLLEENMYYNTI

UUDELLEEN-
VALMISTUS

KIERRÄTYS

YLLÄPITO

KERÄYS

MATERIAALIN KIERTO 

IITTALA

IITTALA/
ARABIA

VINTAGE-
PALVELU

Kuva23. Skenaario materiaalin kierrosta Iittalan lasitehtaalla.
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Kuva24. Valmistusvaiheessa syntynyttä lasijätettä. Leikkaamaton kappa sisältää rautajäämiä 
lasinpuhalluspillistä.  Iittalan lasitehdas. 2021.

Nykyisten ohjeiden mukaan talous- ja taide-
lasi tulee kierrättää sekajätteenä. Teettämäni 
kyselyn mukaan Iittalan Vintage myymä-
löissä otetaan vastaan rikkoutuneita Iittalan 
lasituotteita (Fiskars Group 2021d). Tällöin 
kuluttajanjälkeinen lasijäte olisi teoriassa 
hyödynnettävissä Iittalan lasitehtaalla, jos 
kuluttajalla on kierrättämällä mahdollisuus 
palauttaa tuote valmistajalle. Toiminnan 
kannattavuus tosin riippuu pitkälti siitä 
kuinka paljon jätemateriaalia syntyisi mil-
läkin aikavälillä ja kuinka logistiikka olisi 
järjestetty. Kuluttajanjälkeisen materiaalin 
hyödyntämisessä tulisi myös ottaa huomioon 
mm. mahdolliset puhdistuksesta sekä muus-
ta prosessoinnista kuten murskauksesta ja 
varastoinnista aiheutuvat kustannukset.

Iittalan lasitehtaalla suurimmat haasteet 
lasijätteen uusiokäytön suhteen liittyvät sekä 
valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin, 
että valmistusprosesseihin. Tällä hetkellä 

jotkin esimerkiksi taidelasituotteista sisältä-
vät useita eri värejä sekä muita aineita, joita 
ei pystytä käyttämään uudelleen tuotannos-
sa. Lasituotteiden valmistuksessa taas on 
vaarana, että prosessiin joutuu sinne kuu-
lumattomia materiaaleja kuten likaa, kiven 
pala uunista tai rautaa työkaluista. Koko-
naisuudessaan lasijätettä päätyy kaatopai-
kalle hyvin vähän. Osa pintistä pystytään 
kierrättämään tehtaan sisällä, kun taas osa 
hyödynnetään mm. rakennusteollisuuden 
ja maanrakennuksen raaka-aineena. Myös 
osa taiteilijoista hyödyntää töissään Iittalan 
pinttiä. (Fiskars Group 2021d.)

Iittalan neitseellisistä raaka-aineista valmis-
tetulle lasituotteelle tehdyn elinkaariarvioin-
nin (LCA) mukaan lasin sulatus on suurin 
ympäristökuormittaja. Analyysissa oli tosin 
otettu huomioon vain lasin valmistus, ei käyt-
tö. (Fiskars Group 2021d.)
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Produktiivisessa osassa selvitän lasijätteen 
soveltuvuutta uudelleen hyödynnettäväksi 
Iittalan lasitehtaan sisällä. Työssä tarkaste-
len lasin käyttäytymistä ja kuinka eri tekniikat 
sekä muotit vaikuttavat lopputulokseen. 
Toteutuksessa hyödynnän lasinvalmistuk-
sessa käytettäviä valutekniikoita. Aikaisempi 
taustani kalustemuotoilun parissa antoi 
vankan pohjan mm. eri materiaalien työstös-
tä sekä ominaisuuksista, jota pystyin luovasti 
hyödyntämään muottien valmistuksessa.

Testeissä käytetty materiaali on rajattu 
Iittalan valmistamaan lasiin, mutta muotteja 
koskevassa testauksessa hyödynsin Aalto-yli-
opistolla käytössä olevaa kirkasta lasia sillä 
Iittalan pintin sulattaminen oli työlästä Aal-
to-yliopiston lasipajalla. Taustatutkimuksen 

perusteella päättelin, että riippumatta lasin 
kemiallisesta koostumuksesta Aalto-yliopis-
tolla käytettävä lasi käyttäytyisi valettaessa 
suurin piirtein samalla tavalla kuin Iittalan 
lasi. Käytäntöperusteisen tutkimusmenetel-
män avulla pystyin tutkimaan ja havainnoi-
maan työssä käytettäviä tekniikoita, muot-
teja sekä materiaalia, joiden vuorovaikutus 
oli minulle työn aloitushetkellä tuntematon. 
Työn kokeellisen luonteen vuoksi valmistin 
useita erilaisia muotteja, joita käytin testeis-
sä. Muottien valmistuksessa hyödynsin teräs-
teollisuuden jätettä opinnäytetyön teeman 
mukaisesti.

Tarkoituksena oli testata materiaalia eri-
laisten muotojen kautta, mikä mahdollistaa 
nopean ja matalan kynnyksen prototy-

6. PEREHTYMINEN 
MATERIAALIIN JA 

TEKNIIKOIHIN
poinnin. Tällä tavoin pystyin kasvattamaan 
ymmärrystäni käytettävästä materiaalista, 
tekniikoista sekä muoteista. Myös sovellus-
kohteen lähestyminen muotojen kautta oli 
avoimempaa eikä rajannut mitään mahdolli-
suuksia pois.

Valutekniikoista ja teräsmuoteista löytyi 
todella niukasti tietoa eikä konkreettisia esi-
merkkejä ollut saatavilla. Tästä johtuen tes-
tien dokumentointi oli merkittävässä roolissa, 
jotta testeistä saatuja tuloksia ja havaintoja 
olisi mahdollista soveltaa myöhemmässä 
vaiheessa esimerkiksi tekniikoiden kehittämi-
sessä tai tutkittaessa jotain muuta jätelasia. 

Testejä suunnitellessa kuvittelin, että valitse-
mani valutekniikat olisivat helpompia kuin 

puhallustekniikat. Aalto-yliopiston pajalla la-
sin työstö on pääosin keskittynyt puhallettuun 
lasiin, minkä takia myöskään vakiintunutta 
tai kovin kattavaa tietoa valamisesta ei ollut 
projektin aloitushetkellä, mikä asetti työlle 
erilaisia haasteita. Lasinpuhallukseen keskit-
tynyt toiminta Aalto-yliopiston lasipajalla nä-
kyi myös valamiseen vaadittavien resurssien 
puutteena. Esimerkiksi kierrätyslasin sulatuk-
seen käytettäviä upokkaita ei ollut saatavilla 
pajalla. Testejä varten hankin erilaisia tarvik-
keita, jotta kierrätetyn lasin uudelleenhyödyn-
täminen olisi testeissä mahdollista.
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6.1. VALUTEKNIIKAT

Lasinpuhalluksen ollessa erittäin haastavaa 
ja joskus myös aikaa vievää valitsin työssä 
käytettäväksi päätekniikaksi erilaiset valutek-
niikat. Valamalla pystytään valmistamaan 
kolmiulotteisia ja hyvinkin monimutkaisia 
sekä yksityiskohtaisia lasiesineitä. Valettaes-
sa muodonanto tapahtuu muotin varaisesti, 
jolloin muotin merkitys korostuu.

Yksinkertaisimmillaan lasin valaminen ta-
pahtuu valuttamalla lasia muottiin teräksisen 

Kuva25. Adobe 
Stock. 2021. Pouring 
Melted Glass into 
Graphite Mold.

6.2. MUOTIT

Arvioidessani muoteissa mahdollisesti käy-
tettäviä materiaaleja ratkaiseviksi tekijöiksi 
osoittautuivat omat taitoni ja aika. Tavoittee-
na oli löytää sopivin materiaali, mikä kestäisi 
valutekniikoiden testauksen useita kertoja ja 
jättäisi lasikappaleeseen mahdollisimman 
kiiltävän sekä kirkkaan pinnan, mikä ei vaa-
tisi jäähdytyksen jälkeen enää kylmätyöstöä. 
Vaihtoehtoina olivat kipsi, grafiitti ja teräs. 
Kipsimuoteista minulla ei ollut aikaisempaa 
kokemusta enkä kokenut kannattavaksi 
opetella niiden valmistamista tässä vaihees-
sa. Aikaisempien havaintojeni perusteella 
kipsimuotit voivat hyvin tehtynä toimia lasin-
puhallusmuotteina, mutta valettaessa on-
gelmaksi saattaisi koitua muottien kertakäyt-
töisyys. Kipsimuotilla valetun lasikappaleen 
pinta vaatisi todennäköisesti myös kiillotusta. 
Grafiitti sen sijaan toimisi hyvin valumuottima-
teriaalina ja kestäisi toistoja, mutta materiaa-
lin käyttö varhaisessa testausvaiheessa ei olisi 
kannattavaa sillä grafiittimuotti täytyisi tilata, 
mikä vie aikaa ja rahaa eikä siten sovellu no-
peaan ja matalan kynnyksen testailuun.

Kolmesta vaihtoehdosta teräs vaikutti par-
haalta vaihtoehdolta sillä sitä olisi helposti 
saatavilla sekä omat taitoni riittäisivät sen 
työstämiseen. Aikaisempien kokemusteni 
perusteella teräs toimii hyvin ainakin muot-
tiin kiinnipuhallettaessa. Ruostumaton teräs 
olisi teräkseen verrattuna huoltovapaampi 
vaihtoehto, mutta materiaalina kalliimpaa. 
Terästä käytettäessä on kuitenkin muutamia 
seikkoja, mitkä tulee huomioida muottia 
valmistettaessa. Jotta saavutetaan mahdolli-
simman hieno ja tasainen lopputulos lasikap-
paleelle, teräs tulee kiillottaa niiltä pinnoilta, 
jotka ovat kosketuksessa lasiin. Teräksen 
lämpötila valettaessa vaikuttaa myös lop-
putulokseen. Jos muotti on liian kylmä, lasin 
pintaan jää ns. kylmäjälki, kun kuuma lasi 
on vastakkain kylmän teräksen kanssa. Jos 
muotti taas on liian kuuma, lasi jää kiinni te-
räkseen. (Flygt & Falk 2011, 134.) Käytännön 
esimerkkejä teräsmuottien käytöstä valuissa 
oli erittäin vaikea löytää, joten ainoa vaihto-
ehto niiden soveltuvuuden selvittämiseen oli 
aloittaa testaaminen.

tai keraamisen pampun, punttelin tai kauhan 
avulla. Muita valutekniikoita ovat esimerkiksi 
erilaiset uunissa tehtävät valut kuten Pâte 
de Verre (Kervin & Fenton 2000). Uunivalu-
tekniikat ovat huomattavasti hitaampia kuin 
kuuman lasin valaminen suoraan muottiin, 
jossa kappale yleensä poistetaan muotista 
ennen jäähdytysvaihetta. Uunitekniikoissa 
lasimurska sulatetaan muottiin uunissa, 
jossa se myös jäähtyy. 
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LASIN VALAMISEEN KÄYTETTÄVIEN YLEISIMPIEN MUOTTITYYPPIEN OMINAISUUDET

MUOTTIEN OMINAISUUDET

UUDELLEENKÄYTETTÄVYYS

OMINAISUUDET MUOTTITYYPPI

TUOTANTOMENETELMÄ

VALMISTUSKUSTANNUKSET

JÄÄHDYTYSMENETELMÄ

SÄÄDETTÄVYYS

IRROITUSMENETELMÄ

TARKKUUSTASO

PINTAJÄLKI

JÄLKIKÄSITTELY

MATERIAALI

KORKEIN LÄMPÖTILA

KERTAKÄYTTÖINEN

KIPSI

-

MATALA/KOHTALAINEN

VALU

MATALA

900-1.000°C

LÄPIKUULTAVA/KARKEA

MUOTTIA EI POISTETA 
JÄÄHDYTYKSEN AJAKSI

HIONTA JA KIILLOTUS

YKSITTÄISET KAPPALEET, 
PIENSARJAT

UPOTETAAN VETEEN

PYSYVÄ

TERÄS/RUOSTUMATON TERÄS GRAFIITTI

SÄÄDETTÄVÄ KIINTEÄSÄÄDETTÄVÄ PURISTETTUKIINTEÄ

KOHTALAINEN/
KORKEA

KOHTALAINEN/
KORKEA

ERITTÄIN
KORKEA

KORKEA KORKEA

JYRSINTÄ, LEIKKAUS, HITSAUS JYRSINTÄ, JAUHATUS

KOHTALAINEN, KORKEA KORKEA

TUNTEMATON≈1.200°C/1.260°C

KIILTÄVÄ. KYLMÄJÄLJET MAHDOLLISIA KIILTÄVÄ. PINTAVÄREILY

MUOTTI YLEENSÄ POISTETAAN JÄÄHDY-
TYKSEN AJAKSI, MUTTA VOIDAAN MYÖS 
JÄTTÄÄ, JOS TARKKUUTTA VAADITAAN

MUOTTI POISTETAAN 
JÄÄHDYTYKSEN AJAKSI

VÄHÄINEN TAI EI OLLENKAAN VÄHÄINEN TAI KOHTALAINEN

LAAJAMITTAINEN TUOTANTO LAAJAMITTAINEN TUOTANTO

PINNOITE VAADITAAN PINNOITE VAADITAAN

SOVELLETTAVUUS

Kuva26. Muottien ominaisuudet. Tekijän mukaelma.
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Varmistaakseni muottimateriaalin sovel-
tuvuuden valamiseen tein testimuotin eri 
paksuisista teräsaihioista. Muotin seinämissä 
käytin 5mm paksua teräslevyä ja sisämuo-
dossa teräsprofiilia, jonka seinämäpaksuus 
oli 2mm. Muotissa huomioin lasikappaleen 
mahdollisimman helpon irrotettavuuden 
tekemällä muotista avattavan. Testissä 
valutettiin Aalto-yliopiston lasipajalla käytet-
tävää kirkasta, 1200 asteista lasia (koostu-

mus lähimpänä soodalasia) muottiin, lasin 
annettiin asettua hetki, jonka jälkeen kappale 
irrotettiin muotista ja siirrettiin jäähdytysuu-
niin. Toisella valukerralla teräs oli lämmennyt 
liikaa ensimmäisestä valusta ja lasi jäi kiinni 
muutamaan kohtaan, jossa olin käyttänyt 
ohuempaa terästä. Ongelma oli kuiten-
kin korjattavissa erotusaineeksi kutsutulla 
uunipesulla (eng. kiln wash), mikä muodostaa 
suojaavan pinnan ja estää lasia tarttumasta 

Kuva27. Ensimmäinen testimuotti, jonka pinta on suojattu uunipesulla.

6.2.1. TERÄSMUOTIT JA 
PINNOITTEET

muottiin. Käytettäessä erotusainetta teräs-
muotti tulee ensin lämmittää, jonka jälkeen 
pintaan sivellään nestemäistä erotusainetta. 
Teräsmuoteissa voidaan käyttää myös muita 
suojaavia pinnoitteita kuten boorinitridi ja 
grafiitti sprayta (Oikonomopoulou 2019, 75). 
Uunipesua käytettäessä on mahdollista, että 
osa erotusaineesta jää valetun kappaleen 
pintaan kuten tekemissäni testeissä, tosin 
nämä on mahdollista pestä vedellä pois lasin 

pinnasta jäähdytykseen jälkeen. Testikap-
paleiden pinnassa näkyi väreilyä ja epäta-
saisuutta, mutta väreily olisi poistettavissa 
optimaalisella muotin lämpötilan säätelyllä. 
Muottiin käytettävän teräsaihion paksuus 
vaikuttaa merkittävästi sen lämpenemiseen. 
Muoteissa olisi suotavaa käyttää mahdolli-
simman paksua terästä, jolloin materiaali ei 
lämpene niin nopeasti kuin ohut teräskappale.

Kuva28. Kaksi teräsmuotissa valettua kappaletta. Koko: ~ 50x60x70 mm.
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Kuva30. Toinen teräksestä valmistettu 
testimuotti, “Palsta”.

Kuva29. Äärimitat pohjalevyyn 
jyrsittävästä kuviosta.

Ymmärtääkseni paremmin teräksen toimi-
vuutta valumuottimateriaalina tein toisen 
testimuotin. Muotin seinämissä käytin 3mm 
paksua terästä ja kuvion muodostava poh-
jalevy oli paksuimmillaan 10mm ja ohuimmil-
laan 4mm. Kuvioinnin toteutuksessa hyödyn-
sin CNC-jyrsintä. Tein muotista kaksiosaisen, 
jolloin kaareva seinä olisi irrotettavissa ja 
lasikappale helposti poistettavissa muotista. 
Muotin käyttöönotto tapahtui samoin kuin 
ensimmäisessä testimuotissa. Ensin muotti 
lämmitettiin, jonka jälkeen se pinnoitettiin 
uunipesulla. Testissä valutettiin Aalto-yliopis-
tolla käytettävää kirkasta lasia muottiin, lasin 
annettiin asettua hetki, jonka jälkeen lasikap-

pale irrotettiin muotista ja siirrettiin jäähdytys-
uuniin. Muotin kaarevan seinän irrottaminen 
toimi erinomaisesti ja pohjalevyyn hitsatut 
ohjurit tekivät muotin käytöstä vaivatonta. 
Olin hiukan huolissani, miten lasi käyttäytyisi 
pohjalevyn kuvion terävimmissä kohdissa. 
Lasi jäi aavistuksen kiinni muotoon valettaes-
sa, mutta kappale irtosi kuitenkin muotista. 
Suurimmaksi ongelmaksi osoittautui käytet-
tävä erotusaine, uunipesu, mikä hilseili irti 
muotin pinnasta jokaisen valukerran jälkeen. 
Epätasainen pinnoite oli pestävä pois muotin 
pinnasta ja uusittava valujen välissä, jotta 
pinnasta tulisi mahdollisimman tasainen. 

15
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Kuva31. Muotti pinnoitettu uunipesulla. Kuva32. Kirkkaalla lasilla valamista 
pampun (eng. gathering ball) avulla.

Kuva33. Lasi asettuu muotissa. Kuva34. Uunipesu hilseilee muotin pinnoilta.
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Kuva35 ja kuva36. Uunipesulla pinnoitetussa teräsmuotissa valettu kappale, “Palsta”.
Paksuus: ~ 20 mm.

Pinnoitteena uunipesu on teräksestä valmis-
tetussa muotissa haastava käyttää, jos muo-
tissa on paljon yksityiskohtia. Levityksessä 
pitäisi pystyä saamaan useita ohuita kerrok-
sia muotin pintaan (Glass Campus 2021, 1). 
Testissä uunipesu toimi muottia suojaavana 
pinnoitteena, mutta se aiheutti epätasai-
suutta erityisesti lasikappaleen kuvioituun 
pintaan. Joistakin kohdista lasin pinta oli 
lähes virheetön, mutta paikoittain pinta oli 
karkea ja kuoppainen. Aalto-yliopiston lasi-
pajamestari Slate Grove epäili, että lasi olisi 

liian kuumaa eikä uunipesu kestäisi sen takia. 
Olin kuitenkin positiivisesti yllättynyt kuinka 
tarkasti muotin kuvio toistui lasikappaleessa.

Ensimmäisten testien jälkeen päätin olla jat-
kamatta uunipesun kanssa, sillä sen käyttö 
oli aikaa vievää eikä lasikappaleen pinnan 
laatu ollut hyvä. Seuraavia pinnoitetestejä 
varten pyöristin muotin pohjalevyn kuvioin-
nista kaikki terävät kulmat, joiden arvelin 
myös aiheuttavan ongelmia.
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Seuraavaksi kokeilin boorinitridi sprayta 
teräsmuotin pinnoitteena. Kyseinen aine ei 
ollut minulle entuudestaan tuttu enkä löy-
tänyt sen käytöstä käytännön esimerkkejä, 
mutta joidenkin lähteiden mukaan boorinit-
ridin käyttö olisi toimiva vaihtoehto. Muotin 
valmistelussa seurasin Glass Campuksen 
kirjallista ohjeistusta (Glass Campus 2021, 1). 
Puhdistin muotin huolellisesti mahdollisista 
uunipesujäämistä ja suihkutin boorinitridiä 
ohuen kerroksen muotin pintaan. Muuta-
man minuutin kuivumisen jälkeen pinnoitin 
muotin vielä toiseen kertaan hyvin kevyesti. 
Spray levittyi muotin pintaan tasaisesti ja 
se oli huomattavasti nopeampi ja helpompi 
käyttää kuin uunipesu. Boorinitridi sprayta 
käytettäessä tulee muistaa asianmukaiset 
hengityssuojaimet.

Lasin valaminen muottiin tapahtui samoin 
kuin aikaisemmissakin testeissä. Boorinitridi 
spray toimi pinnoitteena todella hyvin eikä 
lasikappaleen muotista irrottamisessa ollut 
suurempia ongelmia. Lasia valettiin viisi 
kertaa peräkkäin muottiin eikä sprayta lisätty 
muotin pintaan valujen välissä. Toistojen 
myötä muotti kuumeni, mutta en yrittänyt 
jäähdyttää sitä, koska halusin tarkastella 
kuinka hyvin pinnoite kestäisi.  Jokaisen valun 
jälkeen pinnoitetta irtosi hiukan muotista, min-
kä seurauksena lasi alkoi tarttua teräkseen, 
mutta lasikappaleet irtosivat edelleen muotis-
ta helposti. Lasin pintaan tarttuneet boorinit-
ridijäämät oli helposti pestävissä vedellä pois 
kappaleen jäähdytyksen jälkeen. Lopputulos 
oli yllättävän siisti ja tasalaatuinen.

Kuva37. Muotti pinnoitettu boorinitridi spraylla. Kuva38. Ensimmäinen valu muottiin teräspampun avulla.

Kuva41. Muotti ensimmäisen valun jälkeen. Kuva42. Muotti viidennen valun jälkeen.

Kuva39. Lasi asettuu muotissa. Kuva40. Kuuman lasin muotoilua.
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Kuva45. Vasemmalla: Valutesti uunipesulla.
Oikealla: Valutesti boorinitridi spraylla.

Kuva43 ja kuva44. Boorinitridi spraylla pinnoitetussa teräsmuotissa valettu kappale, “Palsta”.
Paksuus: ~ 30 mm.

Testien perusteella boorinitridi spray vaikutti 
lupaavalta pinnoitteelta ja sitä olisi myös 
saatavilla. Boorinitridi on erittäin kova ja 
eristävä materiaali, jolla on samanlaisia 
ominaisuuksia kuin hiilellä, minkä vuoksi siitä 
käytetään myös nimitystä valkoinen grafiitti 
(Sinton 2006, 293). Boraatista valmistetta-
vien tuotteiden kuten boorinitridin käyttöä on 
kuitenkin harkittava, sillä tämä puolimetalli 
on EU:n vuoden 2020 kriittisten raaka-ainei-
den listalla (Euroopan komissio 2020, 20). 
Suurin boraattien käyttäjä on lasikuituteolli-
suus (Sinton 2006, 235).
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6.2.2. MUODONANTO JA TOTEUTUS

Sopivan muottimateriaalin sekä pinnoitteen 
löydyttyä pystyin aloittamaan muiden testi-
muottien suunnittelun. Koska tavoitteenani 
ei ollut tässä vaiheessa työtä suunnitella 
mitään tiettyä tuotetta, sallin itselleni täyden 
vapauden muodonannossa. Lähdin luonnos-
telemaan erilaisia muotoja vapaalla kädellä 
yhdistellen mielikuvitustani sekä geometrisia 
muotoja. Luonnoksista valitsin muutaman 
vaihtoehdon, joita lähdin työstämään 
pidemmälle 3D-mallinnuksen avulla. Mallin-
tamalla karkeita luonnoksia kolmiulotteisiksi 
kappaleiksi pystyin nopeasti kokeilemaan eri 

mittasuhteita ja miettimään yksityiskohtia 
tarkemmin. Mallintaessa tiedostin, että te-
räksen työstöä varten käytettävissäni olisivat 
Aalto-yliopiston CNC-jyrsin sekä vesileikkuri, 
jotka määrittelisivät jonkin verran muotoja. 
Muodoissa tuli ottaa huomioon esimerkiksi 
käytettävien jyrsinterien koko, jotta teräskap-
pale olisi mahdollista työstää. Edellä mai-
nitut automatisoidut koneet mahdollistavat 
nopean ja monimutkaisten muotojen toteu-
tuksen, mikä taas käsityökaluilla tehtynä olisi 
verrattain hidasta ja vaivalloista.

Kuva46. Luonnoksia.
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Muottien valmistuksessa tein tiivistä yhteis-
työtä Aalto-yliopiston metallipajamestari 
Kari Kääriäisen kanssa, joka määritteli 
tekemiini 3D-mallinnuksiin jyrsintäajoradat 
CNC-koneistusta varten. Muottien koko 
määräytyi käytettävissä olevien teräsaihioi-
den mukaan, sillä kappaleen koolla ei ollut 
suurempaa merkitystä ja näin ollen pystyin 
hyödyntämään terästeollisuudesta hukka-
materiaaliksi jääneitä teräsaihioita.

CNC-työstön tavoitteena oli jyrsiä mahdol-
lisimman sileä pinta teräkseen, mutta osa 
ajoradoista oli nähtävissä pinnassa pienenä 
kuviointina. Pinta olisi ollut mahdollista ko-
neistaa vielä uudestaan, jolloin pieni kuviointi 
olisi pystytty silottamaan, mutta halusin 
jättää jyrsinnässä sattumalta aiheutuneen 
virheen ja testata kuinka pieni kuviointi olisi 
mahdollista toistaa lasissa.

Kuva 48. CNC-jyrsintä.

Kuva49. Lähikuva muotista jyrsinnän jälkeen. Ajoradat 
nähtävissä pienenä kuviointina muodon pohjassa.

Kuva47. 3D-mallinnus CNC:llä jyrsittävästä muodosta. 

Kuva50. Valmis muotti, “Puutarhuri”.
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Kuva51. Äärimitat pohjalevyyn jyrsittävästä kuviosta.
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Kuva52. Koneistuksen jälkeinen viimeistely.

Kuva53. Lisäseinien hitsaus.

Osa muoteista vaati enemmän jyrsinnän 
jälkeistä työstöä kuin toiset. Tämä riippui 
paljon siitä, kuinka tarkasti olin määritellyt 
muodot koneistusta varten tai tuliko muottiin 
vielä paksuutta lisäävä, irrotettava seinä. Jäl-
kityöstö sisälsi mm. terävien kulmien pyöris-
tystä sekä kiillotusta erilaisilla käsityökaluilla. 
Kaksiosaisten muottien lisäseinämien valmis-
tuksessa hyödynsin mm. vesileikkuria, jonka 
avulla pystyin mukailemaan tarkasti CNC:llä 
jyrsittyjä muotoja. Hitsasin seinämät yhtenäi-
seksi kappaleeksi ja jyrsittyyn kappaleeseen 
lisäsin ohjurit, jotka helpottaisivat muotin 
käyttöä lasia valettaessa. Kaikki projektin 
aikana tekemäni muotit olivat suurin piirtein 

samankokoisia minkä perusteella pystyin 
arvioimaan valmistukseen käytetyn ajan. 
Yhden muotin työstäminen kesti karkeasti 
arvioituna noin 2-3 päivää sisältäen 3D-mal-
linnuksen, CNC-jyrsinnän sekä viimeistelyn.

Pohtiessa rooliani muotoilijana lasimuotoilun 
parissa, muotit ovat lähin kosketuspintani 
lasiin. Projektissa muottien valmistaminen oli 
antoisaa ja mielekästä. Pystyin tuomaan val-
mistukseen parhaat puoleni ja käyttämään 
luovasti vuosien varrella kertynyttä osaamis-
ta. Huomasin myös kehittyväni muotti muotil-
ta niin suunnittelussa kuin valmistuksessakin.
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Kuva54. Valmis muotti, “Sade”.
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Kuva55. Äärimitat pohjalevyyn jyrsittävästä kuviosta.

Kuva56. Valmis muotti, “Askelma”.
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Kuva57. Äärimitat pohjalevyyn jyrsittävästä kuviosta.



78 79

6.3. TESTIT

Ennen värillisiä kierrätyslasikokeiluja testasin 
uudet muotit Aalto-yliopistossa käytettävällä 
kirkkaalla lasilla pampun ja punttelirau-
dan avulla. Kaikki muotit olivat yllättävän 
haastavia valaa sillä lasi ei meinannut valua 
muottien äärimuotoihin. Vaikka muodot 
olivat suhteellisen yksinkertaisia, ongelma 
johtui useista eri tekijöistä kuten mm. lasin 
viskositeetista, johon voidaan vaikuttaa eri 
raaka-aineiden avulla (Flygt & Falk 2011, 
19-21). Testit havainnollistivat muottima-
teriaalin, muodon, käytetyn tekniikan sekä 
lasin ominaisuuksien keskinäisen vuorovaiku-
tuksen merkityksen. Vaikka kuuman lasin ja 
teräksen välissä oli muottia suojaava boo-

rinitridi  spray, vaikutti teräs silti lasin käyttäy-
tymiseen. Valutilanteessa ei mitattu muotin 
lämpötilaa, mutta oletettavasti teräsmuotin 
lämpötila ei noussut yhtä korkeaksi kuin 
lasin, jolloin lasi alkoi viiletä ja jähmettyä 
välittömästi osuessaan muotin pintaan eikä 
näin ollen ehtinyt levittyä koko muotin pin-
ta-alalle.

Muotit pystyttiin täyttämään lasilla koko-
naan tai lähes kokonaan, mutta kappaleis-
ta tuli tarpeettoman paksuja tai lasi valui 
muotin yli. Puutarhuri-muotissa ollut pieni 
CNC-jyrsinnästä jäänyt kuviointi muodon 
pohjalla ei toistunut valetussa kappaleessa.

Kuva58. Puutarhuri-muotin testaus. Lasi valui yli 
muotista, kun sitä yritettiin täyttää kokonaan. 

Kuva60. Valmis testikappale, Puutarhuri.
Paksuus: ~ 20 mm.

Kuva61. Valmis testikappale, Sade.
Paksuus: ~ 25-35 mm.

Kuva59. Sade-muotin testaus. Lasi ei valunut muotin 
äärimuotoihin.
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Kuva62. Askelma-muotin testaus. Lasia ei pystytty valamaan tarkasti koko muotin pohjalle.

Kuva63. Valmis testikappale, Askelma.
Paksuus: ~ 10-20 mm.

Kuva65. Oletus värin syvyyden vaihtelusta Askelma-
muotissa valetussa kappaleessa.

Kokonaisuudessaan olin tyytyväinen tekemii-
ni testimuotteihin, vaikka yksikään niistä ei 
toiminut niin kuin olin olettanut. Olin pysty-
nyt luomaan erilaisia muotteja, joissa ilme-
nevät ongelmat olivat toisistaan poikkeavia. 
Kokemattomuuteni valamisesta ei osoittau-
tunut esteeksi työn etenemiselle vaan pystyin 
kasvattamaan ymmärrystäni käytetystä 
materiaalista useiden testien kautta. Tar-
kastelemalla valettuja lasikappaleita pystyin 
havainnoimaan, mitkä asiat vaatisivat enem-
män huomiota jatkossa. Testeissä pääpaino 
oli teräsmuoteissa, jotka olivat merkittävin 

työkaluni valuissa. Jatkossa muottien tulisi 
olla riittävän suuria, jotta lasia olisi helppo 
valaa. Myös pitkälle ulottuvia äärimuotoja 
tulisi välttää, jotta lasi voi luonnollisesti aset-
tua muottiin.

Kaikista testimuoteista Askelma vaikutti 
mielenkiintoisimmalta. Erityisesti muodon 
särmikkyys, rytmi ja paksuuden vaihtelu 
viehättivät. Värillistä lasia käytettäessä muo-
toon tulisi vielä enemmän vaihtelua sillä lasin 
paksuus vaikuttaa suoraan värin syvyyteen.

Kuva64. Valmis testikappale, Askelma.
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Kuva66. Aleksi Tikkala. 2021. Valmiit testivalut.
Vasemmalla: Sade.
Keskellä: Puutarhuri ja Askelma.
Oikealla: Palsta.
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Kuva67. Iittalan pinttiä sulatettuna keraamisissa 
upokkaissa. Upokkaiden lämmönkesto 1400-1600°C.
Tilavuus: noin 0,7 ja 1,1 litraa.

Kuva68. Lasin keräys upokkaasta puntteliin.

Iittalan värillisen pintin käyttöä varten ostin 
kaksi keraamista upokasta, jotka Aalto-yli-
opiston lasipajamestari Slate Grove valmis-
teli puolestani. Upokkaiden käyttöönotto 
tapahtui asettamalla ne pieneen sähköuu-
niin, jonka lämpötilaa nostettiin 25 celsiusas-
tetta tunnissa, kunnes saavutettiin 1200°C. 
Lasituksessa upokkaiden pohjalle laitettiin 
värillistä pinttiä, jota sulana siveltiin upok-
kaiden sisäpintaan puntteliraudan avulla. 
Käytettävissäni oli kahden väristä pinttiä, 
vaaleanpunaista ja harmahtavaa, jonka olin 
puhdistanut vedellä huuhtelemalla. Pinttiä 
lisättiin upokkaisiin pieniä määriä viisi kertaa, 
jotta sulaminen tapahtuisi tasaisesti. Pinttiä 
sulatettiin 1200 celsiusasteessa noin 24 tuntia.

Värilasitestit toteutettiin keräämällä lasia 
upokkaasta punttelirautaan. Lasi jouduttiin 
lämmittämään uudestaan trummelissa en-
nen valamista, mutta materiaalia oli mah-
dotonta saada riittävän kuumaksi valamista 
varten. Valmiista testikappaleista näki, ettei 
pintti ollut sulanut riittävän kauan, mikä ilme-
ni lasissa hyvin pieninä ilmakuplina. Muotteja 
ei pystytty täyttämään kokonaan sillä puntteli-
rautaan oli mahdotonta kerätä riittävästi lasia 
käyttämistäni upokkaista. Valuja tehtäessä 
Aalto-yliopiston lasistudion kaltaisissa olosuh-
teissa olisi hyvä pystyä kaatamaan lasi suoraa 
upokkaasta muottiin. Tätä varten tulisi hank-
kia tai valmistaa työkalu, joka toimii upokkaan 
kahvana ja jonka avulla lasilla täytetty upokas 
voitaisiin nostaa uunista pois.

Kuva69. Lasin lämmitys trummelissa.

Kuva71. Puntteliraudasta leikattu 
värilasi.

Kuva72. Pinnan tasoitus 
kuumentamalla.

Kuva73. Kuuman lasin muotoilua.

Kuva70. Valamista muottiin.
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Kuva74. Iittalan  pinttiä.

Kuva76. Iittalan pintistä valettu testikappale.
Muotti: Sade. Paksuus: ~ 20-30 mm.

Kuva77. Iittalan pintistä valettu testikappale.
Muotti: Palsta. Paksuus: ~ 25 mm.

Kuva78. Testikappaleessa sekoitus 
harmahtavaa ja vaaleanpunaista 
kierrätyslasia, joita kerättiin 
puntteliin kerroksittain.
Muotti: Palsta.
Paksuus: ~ 25 mm.

Kuva75. Iittalan  pinttiä.

Aalto-yliopistolla tehdyt väritestit Iittalan 
pintistä jäivät valitettavan vajaiksi sillä pieni 
sähköuuni, jossa upokkaat tulisi lämmittää 
vaati huoltoa. Värillistä pinttiä pystyttiin 
sulattamaan vain yhden kerran, minkä takia 
väritestien analysointi tässä vaiheessa oli 
jätettävä pois.

Aalto-yliopiston lasipajalla syntyy lasijätettä, 
josta väritön ja puhdas materiaali saadaan 
hyödynnettyä uudestaan, mutta värillinen 
hukkalasi jää käyttämättä. Tulevaisuudessa 
olisi syytä pohtia kannattaisiko Aalto-yliopis-
ton lasipajan toimintaa kehittää enemmän 
kierrätyslasin ympärille sillä edes värillisen 
lasimurskan sulattaminen ei ollut mahdollis-
ta projektin alkaessa. Lasipajamestari Slate 
Grovella oli ammattitaitoa sulatuksen toteut-
tamiseen, mutta siihen vaadittavat työkalut 
uupuivat. Testien avulla todistin, että värilli-

sen kierrätyslasin käyttö on mahdollista Aal-
to-yliopistolla eikä sen hyödyntäminen vaatisi 
mielestäni edes suurta panostusta yliopistol-
ta. Kierrätyslasin uudelleen sulatus mahdollis-
taa materiaalin hyödyntämisen myös muiden 
kuin valutekniikoiden avulla. Prosessin ekote-
hokkuus on pitkälti kiinni käytettävistä laitteis-
ta ja niiden energiankulutuksesta.

Kohdatessani erilaisia ongelmia testien suun-
nittelussa ja toteutuksessa sain apua työni 
ohjaajalta, Sara Hulkkoselta, mitä ilman en 
todennäköisesti olisi pystynyt etenemään niin 
sujuvasti. Parhaimmillaan vuosikymmeniä 
lasin parissa toimineet ammattilaiset, kuten 
Hulkkonen, omaavat sellaista tietotaitoa, 
mikä tulisi tunnistaa paremmin, jotta lasi-
muotoilun eteen päin vienti ja uudistaminen 
on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Kuva79. Luonnos Slate Groven kanssa ideoidusta työkalusta, joka voisi toimia 
upokkaan kahvana valettaessa lasia.
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7. SOVELLUSKOHTEEN 
KONSEPTOINTI

Tekemäni testit antoivat mielestäni riittävästi 
tietoa materiaalista ja tekniikoista, minkä 
perusteella pystyisin arvioimaan muodon 
suhdetta käytettävään materiaaliin. Näin 
ollen aloitin sovelluskohteen konseptoinnin. 
Käytettävä materiaali asetti kuitenkin tiet-
tyjä rajoitteita, mitkä tulisi ottaa huomioon 
suunnittelussa. Iittalan tehtaalla taidelasin 
valmistukseen käytettävä materiaali sisäl-
tää raaka-aineita, jotka estävät tuotannon 
sivuvirtana syntyvän jätteen hyödyntämisen 
esimerkiksi tuotteissa, jotka ovat kosketuksis-
sa elintarvikkeisiin (Piispanen 2021a). Yksin-
kertaisimmillaan materiaali olisi järkevintä 
hyödyntää käyttösovelluskohteessa, johon se 
on alun perin suunniteltu eli tässä tapaukses-
sa taidelasiin, jos materiaalin uudelleenkäyt-
töä rajoittavia raaka-aineita ei ole mahdol-

lista tai taloudellisesti kannattavaa erotella 
pois. Tällaisten raaka-aineiden tarpeellisuutta 
olisi syytä tarkastella kriittisesti ja tutkia olisiko 
ne mahdollista jättää lasista kokonaan pois 
tai olisiko ne korvattavissa jollain muilla raa-
ka-aineilla, jotka eivät hankaloita materiaalin 
uudelleenkäyttöä.

Taidelasin valmistuksesta syntyvän jätteen 
lisäksi Iittalan tehtaalla jää hyödyntämättä 
värivirheellistä pinttiä, mikä olisi kuitenkin 
turvallista käyttää esimerkiksi elintarvikkei-
den kanssa kosketuksissa olevissa tuotteissa. 
Materiaali on laadukasta ja teoriassa täysin 
hyödynnettävissä, mutta värivaihtelut ovat 
esteenä lasin uudelleenkäytölle Iittalan nykyi-
sissä tuotteissa asetettujen laatuvaatimusten 
ja standardien takia. (Piispanen 2021a.) 

Kuva80. Mathias P.R. Reding. 2020.

Kyseessä on materiaali, joka on ominaisuuk-
siltaan täysin verrattavissa neitseellisistä 
raaka-aineista valmistetun lasin kanssa. 
Kierrätysmateriaalin ongelmana on mm. 
virheet värisävyissä, jotka hankaloittavat mate-
riaalin käyttöä esimerkiksi talouslasina, jolloin 
massatuotantona valmistettujen tuotteiden 
oletetaan olevan samanlaisia ja mistä johtuen 
yrityksen voi olla myös vaikea markkinoida 
värivirheellisestä lasista valmistettuja tuotteita. 
Muun muassa näistä syistä johtuen päädyin 
pohtimaan sovelluskohdetta, jossa lasin värillä 
ei välttämättä ole niin suurta merkitystä, vaan 
tuotteen käyttötarkoitus on etusijalla.

Olimme hiukan pohtineet yhteistyökumppa-
nin kanssa millaisissa käyttösovelluskohteissa 
värivirheellistä kierrätyslasia voisi hyödyntää. 

Yhdeksi käyttöympäristöksi nousi puutarha. 
Aloitin tuotteen ideoinnin pohtimalla puu-
tarhassa tapahtuvaa toimintaa niin ihmi-
sen kuin muidenkin eliöiden perspektiivistä 
yrittäen hahmottaa puutarhaa kokonaisuu-
tena. Mieleeni nousi myös ajatus siitä olisiko 
tuotteen oltava tarpeellinen suoraa ihmisel-
le. Entä, jos varsinainen tuotteen käyttäjä 
olisikin joku puutarhassa asuva tai vieraileva 
eläin? Pohtiessani käyttösovelluskohdetta 
mietin, miten lasista materiaalina voisi saada 
tuotteessa parhaat ominaisuudet hyödyn-
nettyä. Aloin kehittämään ideoita värivirheel-
lisen lasin ympärille, jota olisi mahdollisesti 
helpompi hyödyntää puutarhan kaltaisessa 
ympäristössä, jolloin todennäköisesti tuot-
teelle asetettavat laatuvaatimukset olisivat 
erilaiset kuin esimerkiksi talouslasilla. 
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Sovelluskohteen ideointia ohjasivat vahvasti 
opinnäytetyön isompi teema, kestävä kehitys 
sekä yksi sen haasteista, biodiversiteetin säi-
lyttäminen. Kasvavan kaupungistumisen seu-
rauksena on hyvä ymmärtää sen mahdolliset 
vaikutukset esimerkiksi pölyttäjäyhteisöissä. 
Kaupungistumisen vaikutuksesta pölyttä-
jiin ei ole laajaa tutkimustietoa ja on vaikea 
arvioida todellista tilannetta, mikä vaihte-
lee luultavasti mm. kaupungin rakenteesta 
sekä lajista riippuen. Jotkin tutkimukset ovat 
kuitenkin osoittaneet merkkejä sekä positiivi-
sista, että negatiivisista vaikutuksista. (IPBES 
2017, 50-51.) Ympäristöministeriön mukaan 
Suomessa mesipistiäislajeista noin 20% ja 
perhoslajeista 17% on arvioitu uhanalaisiksi 
(Ympäristöministeriö 2020a). Erityisesti 
viime vuosien aikana maailmanlaajuinen 
huoli pölyttäjien tilasta on kasvanut, mitä 

enemmän on opittu ymmärtämään pölyttä-
jien vaikutusta niin ihmisen hyvinvoinnin kuin 
ekosysteemin toimivuuden kannalta (IPBES 
2017, XX). Esimerkiksi noin 75% viljelykas-
veista maailmanlaajuisesti on riippuvaisia 
pölyttäjistä (IPBES 2017, XI). Vuonna 2020 
käynnistettiin kansallinen pölyttäjästrategian 
valmistelu, jonka tavoitteena on pölyttäjä-
hyönteisten suojelu (Ympäristöministeriö 
2020b). Eri tahoilla on huomioitu pölyt-
täjien tilanne ja suojelun tarve. Vuonna 
2018 laadittu pölyttäjiä koskeva EU:n aloite 
kannustaa mm. pölyttäjien elinympäristöjen 
parantamiseen kaupunkialueilla (Euroopan 
komissio 2021b, 2). Samana vuonna myös 
vietettiin ensimmäistä kertaa pölyttäjien mer-
kitystä korostavaa maailman mehiläispäivää 
(FAO 2021).

Kuva81. Philipp Pilz. 2018. A Bumblebee Unlocks a Flower’s Hidden Treasure.

Kuva82. Bryodemella Tuberculat - 
Ruususiipisirkka.
Working with Soil,
Kriittisesti uhanalaiset lajit. 2021.

Kuva83. Working with Soil, Kriittisesti uhanalaiset lajit.

Tieteen lisäksi myös taiteen ja muotoilun 
saralla on viime aikoina nostettu esiin eri 
lajien suojelun tarve. Vuonna 2021 Espoon 
modernin taiteen museossa Emmassa esitel-
tiin Working with Soil -työryhmän (taiteilijat: 
Özgü Gündeslioglu, Catharina Kajander, 
Riikka Latva-Somppi ja Maarit Mäkelä) 
töitä, jotka käsittelivät kriittisesti uhanalaisia 
lajeja, kuten pölyttäjiä, joita oli maalattu sa-
vilietteillä ja maanäytteillä punasaviruukkui-
hin. (Espoon modernin taiteen museo 2021.)
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Kuva84. Onkel Ramirez. 2018.

Väestön määrän kasvaessa myös kaupun-
kialueita laajennetaan ja luonnonvaraisia 
alueita raivataan niin ruoan tuotantoon kuin 
asuttamiseen. Ihmisen rakentamat vihera-
lueet voivat kuitenkin toimia oikein suun-
niteltuina mielekkäänä asuinympäristönä 
pölyttäjille, jotka ovat olennainen osa eko-
systeemiä. Kaupunkien viheralueiksi voidaan 
luokitella mm. puistot, puutarhat, viherkatot 
ja hautausmaat. Lähtökohtaisesti luonnolli-
sesti toimivat ekosysteemit ovat täydellisessä 
tasapainossa, mutta ihmisen toiminnasta on 
tullut uhkatekijä muiden lajien selviytymiselle. 
On odotettavissa, että ilmastonmuutoksen 

seurauksena sääolosuhteet voivat vaihdella 
rajusti ja esimerkiksi pitkät ja sateettomat 
jaksot koettelevat kasvien lisäksi myös pö-
lyttäjiä (IPBES 2017, 14). Puhtaan veden 
saatavuus on elintärkeää esimerkiksi mehi-
läisten selviytymiselle (Isaacs & Tuell 2007, 
4). Puutarhassa pölyttäjien elinolosuhteita 
voidaan parantaa mm. tarjoamalla matalas-
sa astiassa vettä (United Nations 2021).

Perehtyäkseni syvemmin pölyttäjiin sekä 
kaupungistumisen vaikutuksiin haastattelin 
mehiläistarhaaja Sanna Kängsepia.

AH (Anne Hirvonen): Miten kaupungistuminen on vaikuttanut pölyttäjiin?

SK (Sanna Kängsep): Jos ajatellaan kaupunkeja Suomessa, joissa 
löytyy puistoalueita ja istutetaan kukkivia kukkia ja puita runsaasti 
niin pölyttäjien olot kaupungeissa voivat olla oikein hyvät. Tämä 
riippuu paljon kaupungista ja sen viheralueiden suunnittelusta. 
Kaupungeissa pölyttäjien kokonaismäärä on vähäisempi, mutta 
usein runsas kasvilajisto takaa monipuolisempaa ravintoa. Näin myös 
pölyttäjien lajikirjo saattaa olla monimuotoisempi.  Kaupungissa 
pölyttäjät altistuvat myös vähemmän kasvinsuojeluaineille. Toki 
rakentaminen ja viheralueiden vähentyminen vaikuttaa siihen, että 
pölyttäjien määrä saattaa vaihdella alueellisesti. Kaupungissa 
kukkivat puut kuten lehmus ja vaahtera ovat tärkeässä roolissa. 
Jos kaupunkisuunnittelussa huomioidaan pölyttäjät eli jätetään 
puistoalueita, niittyjä, kattoviljelyä, puutarhapalstoja jne. eikä käytetä 
torjunta-aineita niin pölyttäjät voivat hyvin myös kaupungissa. 
Alueellisia eroja on varmasti. Viheralueita olisi hyvä olla tasaisesti, 
jolloin pölyttäjät pääsisivät siirtymään ja leviämään eri alueille.

AH: Mikä merkitys pölyttäjillä on kaupungeissa?

SK: Kaupungit voivat parhaimmillaan olla hyödyksi pölyttäjien 
lajikirjon säilyttämisessä. Myös kaupungeissa kasvit tarvitsevat 
pölytystä.

AH: Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä pölyttäjien elinolojen parantamiseksi 
kaupunkialueella?

SK: Pienillä teoilla on merkitystä. Yksittäinen ihminen voi istuttaa 
pölyttäjäystävällisiä kasveja, antaa nurmikon kasvaa pidemmäksi 
ja olla laiska rikkaruohojen kitkemisessä. Esimerkiksi nurmikolla 
kasvavat voikukka ja apila ovat tärkeitä ravintokasveja pölyttäjille. 
Hyönteishotellit tai vastaavat pesäpaikat ovat hyödyllisiä esimerkiksi 
erakkomehiläisille. Lisäksi voi jättää torjunta-aineet ja hyönteismyrkyt 
ostamatta. Omalle pihalle voi lisäksi tehdä vesipaikan, missä 
pölyttäjät pääsevät juomaan. Esimerkiksi sammalta, heinää tai jotain 
kelluvaa vesiastiaan, että hyönteiset pääsevät juomaan, mutta eivät 
huku. Myös kotimaisen lähihunajan ostaminen tukee kotimaisia 
mehiläistarhaajia ja näin auttaa myös pölyttäjien hyvinvointia.
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AH: Jos ei ole mahdollisuutta istuttaa kukkivia kasveja niin voitaisiinko 
luonnonvaraisia pölyttäjiä ruokkia muilla keinoilla?

SK: Perhosille pystytetään perhosbaareja, jotka houkuttelevat 
perhosia ja muita pölyttäjiä paikalle, mutta silloin saatavilla täytyy 
olla myös muita ravinnonlähteitä. Varsinainen luonnonpölyttäjien 
ruokinta on hankalaa. Näkisin, että korkeintaan sillä voidaan antaa 
tukea esimerkiksi keväällä, kun luonnosta saatava ravinto voi olla 
tiukilla. Tarhamehiläisille on saatavilla (etenkin ulkomailla) erilaisia 
valmisruokia, joilla voidaan ruokkia esimerkiksi aikaisin keväällä 
tai auttaa heikkoa yhteiskuntaa vahvistumaan, mutta nämä ovat 
vain tilapäisiä apukeinoja. Kukkivat kasvit ovat kuitenkin se tärkein 
ravinnonlähde.

AH: Houkutteleeko jotkut värit mehiläisiä? Voiko mehiläinen havaita kukan 
pelkästään sen värin perusteella?

SK: Mehiläiset näkevät värit eri tavalla kuin ihmiset. Mehiläiset 
pitävät vaaleista väreistä ja kukista keltaiset ja punavioletit 
houkuttelevat. Mehiläiset eivät valikoi kasveja kuitenkaan pelkästään 
värien perusteella vaan siihen vaikuttaa moni asia. Tuoksu, kukan 
muoto ja meden ja siitepölyn laatu ja määrä. Tarhamehiläinen kerää 
kerrallaan vaan yhdestä kasvilajista ja kun hyvä mesilähde löytyy, 
mehiläinen vie maistiaiset pesään ja tanssii muille mehiläisille kertoen 
hyvästä ravinnonlähteestä. Samaan aikaan esimerkiksi kimalaisia voi 
houkuttaa jokin toinen kasvi.

AH: Mikä on veden merkitys pölyttäjille? Miten mehiläinen havaitsee lähistöllä 
olevan veden? Kannattaako pölyttäjille antaa esimerkiksi matalassa astiassa vettä?

SK: Mehiläiset tarvitsevat vettä ja sen merkitys korostuu keväällä 
sekä kuivana helteisenä aikana. Kosteikot ja pienet pihalammet ovat 
hyviä vesipisteitä. Vesipisteen voi tehdä itse vaikkapa pesuvatiin, 
mutta silloin täytyy muistaa, että mehiläisten täytyy päästä juomaan 
jonkin kelluvan päältä. Mehiläinen hukkuu avoveteen. Mehiläinen 
löytää vettä hajuaistin perusteella ja monesti suosii vettä, jossa on 
hieman suoloja.

AH: Tuleeko vielä mieleen jotain tärkeää minkä haluaisitte kertoa?

SK: Pölyttäjistä puhuttaessa on kyse monesta eri pölyttäjälajista 
ja eri lajeilla on hieman eroavat vaatimukset niin pesäpaikan kuin 
ravinnon suhteen. Yksi pölyttäjälaji suosii yhtä ja toinen toista. Ja 
toisaalta ravintoa täytyisi olla saatavilla aikaisesta keväästä syksyyn. 
Talvehtiminen on myös tärkeää. Vaikea talvi voi verottaa pölyttäjien 
määrää tai tiettyä lajia. Talvioloihin on ihmisen vaikea vaikuttaa.

(Kängsep 2021)

Kuva85. Luca Bravo. 2015. Ripples near slick rocks.
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7.1. SUUNNITTELU

Konseptoinnin myötä syntyi ajatus pölyttäjille 
suunnatusta vesipisteestä. Kartoittaessa-
ni markkinoilla olevaa tarjontaa pienistä, 
puutarhaan tai parvekkeelle soveltuvista 
vesipisteistä huomasin, ettei tällaisia tuot-
teita ollut. Kenties tärkeimpänä seikkana 
olisi estää pienten pölyttäjien hukkuminen 
veteen. Tämä olisi mahdollisesti estettävissä, 
jos vesiastiassa olisi eri korkuisia tasoja, jotka 
tarjoaisivat levähdyspaikan riippumatta 
vedenpinnan korkeudesta. Materiaalina lasi 
toimisi hyvin kyseisessä käyttösovelluskohtees-
sa sillä se olisi helposti puhdistettavissa ja se 
kestäisi todennäköisesti hyvin erilaiset sääolo-
suhteet keväästä syksyyn.

Aloitin vesipisteen suunnittelun listaamalla 
asiat, mitkä vaikuttaisivat muotoon. Aikai-
sempien testien perusteella tulisi välttää laa-
jalle ulottuvia äärimuotoja, jotta tuote olisi 
valmistettavissa valaen. Muita huomioon 
otettavia seikkoja olivat tuotteen puhdistet-
tavuus, turvallisuus ja käytettävyys. Luonnos-
tellessani vesipisteen muotoa pohdin myös 
sen sijoittamista käyttöympäristöön. Melko 
nopeasti syntyi ajatus vesipisteestä, minkä 
keskellä olisi sen läpi menevä aukko, josta 
tuotteen saisi ripustettua esimerkiksi puu-
hun, jolloin vesipiste roikkuisi köyden päässä 

olevan solmun varassa. Ilman köyttä vesipiste 
olisi myös sijoitettavissa maahan. Ottaen 
huomioon molemmat sijoitustavat olisi myös 
hyvä, että vesipiste olisi kokoonsa nähden 
melko painava, jolloin se ei liikkuisi paikaltaan 
esimerkiksi voimakkaan tuulen seurauksena.

Vesipisteen koko määräytyi käyttötarkoituk-
sen mukaan. Tuotteen ensisijaisten käyttäjien 
eli tässä tapauksessa pölyttäjien ollessa 
hyvin pieniä, ei vesipisteenkään tarvinnut 
olla suuri. Hahmottaakseni kokoa paremmin 
tein plastoliinista hahmomallin, minkä avulla 
tarkastelin mittasuhteita.

Arvioituani vesipisteen koon jatkoin suunnit-
telua 3D-mallinnuksen avulla. Aikaisempia 
testejä varten tekemäni Askelma-muotti 
toimi hyvänä inspiraation lähteenä luodessa-
ni eri korkuisia muotoja, jolloin kuiva tasanne 
olisi aina saatavilla riippumatta vedenpinnan 
korkeudesta. Suunnitellessani niin sanottuja 
rappusia oli hyvin vaikea arvioida sopivaa 
porrasnousun korkeutta. Lopulta päädyin 
asettamaan 5mm nousun kaikille tasanteille. 
Määrittäessäni tarkempia mittoja palasin 
useita kertoja takaisin aiemmin tekemiini 
testeihin ja pystyin valettujen lasikappaleiden 
avulla arvioimaan toteutettavia muotoja. 

KÄYTTÖSOVELLUSKOHTEEN IDEOINTI, VESIPISTE PÖLYTTÄJILLE

“KEIDAS”

MUODON MERKITYS
• EI LAAJALLE ULOTTUVIA ÄÄRIMUOTOJA - VALMISTETTAVUUS VALAEN
• HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
• MAHDOLLISUUS SIJOITTAA MAAHAN TAI RIPUSTAA ESIM. PUUHUN
• ERI KORKUISIA TASOJA - KÄYTETTÄVYYS JA TURVALLISUUS

Kuva86. Vesipisteen ideointi.
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Kuva87. 3D-mallinnus vesipisteestä.

VESIPISTE, “KEIDAS”
LEIKKAUSPROJEKTIO

5

25

30

130

5

Kuva89. 3D-mallinnus vesipisteestä. Alkuperäinen kuva: Emil Widlund. 2019.

Kuva88. Vesipisteen leikkausprojektio.
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Muodonannon yhteydessä mietin samanai-
kaisesti myös muotin valmistusta sekä kuinka 
valaminen tapahtuisi. Kuten aikaisemmatkin 
testimuotit, tein myös vesipisteen muottiin 
päästävän muodon, jolloin lasikappale olisi 
helposti nostettavissa muotista pois. Päätin 
kuitenkin jättää vesipisteen uloimman seinän 
pystysuoraksi, jolloin muoto olisi toteutetta-
vissa irrallisen ja avattavan ulkoseinämän 
avulla. Erillinen ulkoseinämä tekisi todennä-
köisesti myös muotin käytöstä vaivattomam-
paa valutilanteessa. Luultavimmin seinämän 
saumakohdat jättäisivät jäljet lasikappa-
leeseen, mikä tosin olisi täysin luonnollista 
käytettäessä avattavaa muottia. Muotin 
valmistus alkoi jyrsittävän aihion valmistuk-

7.2. MUOTIN VALMISTUS

sesta. Käytössäni ei ollut riittävän paksua te-
rästä, mutta muottiin vaadittava paksuus oli 
saavutettavissa yhdistämällä kiinnitystapeilla 
kaksi vesileikkurilla leikattua teräskappalet-
ta. Aalto-yliopiston metallipajamestari Kari 
Kääriäinen valmisteli aihion sekä määritteli 
tekemiini 3D-mallinnuksiin jyrsintäajoradat 
CNC-koneistusta varten. Toisin kuin aiem-
missa muoteissa, jyrsinnässä tehtiin viimeiste-
lyrouhinta. Nimensä mukaisesti muotin pinta 
pystyttiin viimeistelemään automatisoidusti, 
eikä pintojen käsin viimeistelylle ollut tarvet-
ta. Jyrsinnän jälkeen muotin keskelle liitettiin 
vielä sorvattu osa, mikä jättäisi lasikappaleen 
läpäisevän reiän valettaessa.

Kuva90. Avattava muotin ulkoseinä.
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Kuva91, kuva92 ja kuva93. Valmis muotti, “Keidas”.
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8. TESTAUS IITTALAN 
TEHTAALLA

Keskustelimme Iittalan tuotekehityspääl-
likkö Minna Piispasen sekä opinnäytetyöni 
ohjaajan Sara Hulkkosen kanssa kierrätys-
lasitestien toteutuksesta ja valmisteluista. 
Sara Hulkkosen toimiessa opettajana Am-
mattiopisto Tavastian Nuutajärven ja Iittalan 
lasikoulutuksissa, ilmeni mahdollisuus saada 
tehtaalla koulutettavia opiskelijoita mukaan 
toteuttamaan projektia. Itselleni merkityk-
sellisistä aikaisemmista kokemuksista inspi-
roituneena halusin ehdottomasti opiskelijat 
mukaan toivoen, että testit olisivat myös 
opettavaisia heille. Testit suunniteltiin toteu-
tettavaksi tehtaalla kahtena peräkkäisenä 
päivänä ns. opiskelijoiden puolella, mikä ei 
veisi aikaa muusta Iittalan tuotteiden valmis-
tuksesta. Opiskelijoiden puolella olisi myös 
turvallista tehdä erilaisia kierrätyslasikokei-
luja, sillä käytettävä lasi on opetuskäyttöön 
tarkoitettua eivätkä mahdolliset värivirheet 
ole este sen hyödyntämiselle.

Ennen varsinaisia testejä Keidas-muotin 
toimivuus varmistettiin Iittalan tehtaalla kirk-
kaalla kierrätyslasilla savipamppua käyttäen. 

Jo tässä vaiheessa opiskelijat olivat avusta-
massa Iittalassa työskentelevää lasinpuhal-
tajamestari Jorma Huovilaista, joka suoritti 
valamisen. (Hulkkonen 2021a). Muotti 
pinnoitettiin boorinitridi spraylla kuten aiem-
missa Aalto-yliopistolla tekemissäni muotti-
testeissä. En ollut itse paikalla, kun muottia 
testattiin tehtaalla, mutta kävimme Piispa-
sen ja Hulkkosen kanssa läpi tapahtuneen. 
Muotissa ei ilmennyt suurempia ongelmia, 
mutta työturvallisuus- ja ergonomiasyistä 
johtuen muotista päätettiin tehdä vielä kiin-
teä, yksiosainen versio, jossa muoto on myös 
uloimmalta seinämältään päästävä ja näin 
ollen lasikappale olisi kipattavissa muotista 
pois. Muotti teetettiin valuraudasta, jota käy-
tetään Iittalan tehtaalla myös muissa valaen 
valmistettavissa tuotteissa. Muottimateri-
aalina valurauta ei vaadi erillistä pinnoitet-
ta. (Piispanen 2021b). Yksiosaisen muotin 
käyttö ei tosin ole täysin ongelmatonta sillä 
sen käyttö vaatii valajalta hyvää fyysistä 
kuntoa teräsmuotin ollessa melko painava 
(Keidas-muotti arviolta n. 7kg).

Kuva94. Sara Hulkkonen. 2021. Savipamppu. 
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Ensimmäisissä testeissä käytössä oli uusi, 
yksiosainen, valuraudasta teetetty muotti 
sekä kirkasta kierrätyslasia sulatettuna (lasin 
lämpötila: n. 1140°C). Muutamien valujen 
jälkeen lasi alkoi tarttua muotin tappiin, mikä 
hieman ihmetytti sillä lasin ei pitäisi jämäh-
tää kiinni valurautaan. Ongelma oli tuttu jo 
Aalto-yliopistolla tekemistäni testivaluista 
teräsmuotteihin ja kokeilimme suihkuttaa 
boorinitridi sprayta muotin pintaan. Muotti 
kuitenkin hylki ainetta ja pinnoitteesta tuli 
hyvin epätasainen. Mieleeni nousi ajatus, 
että muotti saattaisi olla yksinkertaisesti vain 
liian kuuma, minkä takia boorinitridin käyttö 

Kuva95. Iittalan lasitehtaalla projektissa mukana ollut työryhmä. 
Oikealta: neljä lasikoulun opiskelijaa, Jorma Huovilainen, Minna 
Piispanen, Anne Hirvonen sekä kuvan ottanut Sara Hulkkonen.

ei onnistunut normaaliin tapaan. Ongelma 
korjaantui, kun annoimme muotin jäähtyä 
riittävästi, ja spray levittyi tasaisesti muotin 
pintaan. Keskustellessani muotin valmistuk-
sesta tehtaan tuotekehityspäällikkö Minna 
Piispasen kanssa ilmeni, että muotin keskel-
lä oleva tappi oli eri materiaalia kuin muu 
muotti. Tappi oli valmistettu teräksestä ja 
loput valuraudasta. Jotta erillistä pinnoitetta 
ei tarvittaisi muotissa, tappi tulisi valmistaa 
esimerkiksi valuraudasta tai grafiitista. Vala-
mista voisi helpottaa myös, jos tappi ei olisi 
kiinteänä muotissa, vaan sitä olisi mahdollis-
ta pyörittää lasin asettuessa. 

Kuva96. Yksiosainen, valuraudasta teetetty Keidas-muotti.
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Valuprosessi yksinkertaisimmillaan:

Kuva97.
1. Lasin keräys pamppuun.

Kuva98.
2. Valaminen muottiin ja lasin leikkaus.

Kuva99.
3. Pinnan tasoitus.

Kuva100.
4. Irroitus muotista.

Kuva101.
5. Jäähdytys.

Kuva102. Iittalan lasitehtaalla toteutettavien testien ideointi.

TESTI 1.
MUOTIN POHJALLE LASIMURSKAA
 VALU PÄÄLLE

TESTI 2.
MUOTTIIN VALU
 LASIMURSKAA PÄÄLLE

TESTI 4.
VALETAAN KERROKSITTAIN 
ERI VÄRISTÄ LASIA

TESTI 5.
VALETAAN SPIRAALIMAISESTI ERI VÄRISTÄ LASIA SAMAAN AIKAAN
 VALAJAT LIIKKUVAT TAI MUOTTI ASETETAAN PYÖRIVÄLLE ALUSTALLE

TESTI 3.
VALAMISEN AIKANA LISÄTÄÄN MURSKAA SEKAAN

Kierrätyslasitestejä varten olin luonnostellut 
muutamia ideoita, joita voisimme mahdolli-
sesti kokeilla. Olin tietoinen, että osa ideoista 
ei välttämättä onnistuisi, kun tarkoituksena 
oli saada mahdollisimman tasainen pinta 
kappaleeseen, mutta halusin silti saada 
konkreettisia esimerkkejä. Testien toteutuk-

seen tarvittiin sekä sulaa lasia että murskaa.
Teoriassa Iittalan tehtaalla olisi mahdollista 
murskata mitä tahansa kierrätyslasia. Tes-
tejä varten käytettävissäni oli muutamia eri 
värilaseja valmiiksi murskattuna sekä kirkas-
ta kierrätyslasia uunissa sulatettuna.
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Aloitimme testeillä, jotka arveluttivat eniten. 
Näissä muotin pohjalle ripoteltiin lasimurs-
kaa ja päälle valettiin lasikerros. Testeissä 
halusin nähdä ehtisikö murska sulaa yhtään 
valetun lasin vaikutuksesta. Pinnan loppu-
tulos oli kuitenkin enemmän tai vähemmän 
röpelöinen riippuen käytetyn murskan koos-
ta. Muutaman testin jälkeen kokeilimme 
valaa muottiin kahdessa erässä. Ensim-
mäisen valun jälkeen kuuman lasin päälle 
ripoteltiin murskaa ja päälle valettiin vielä 
toinen kerros lasia, jolloin murska jäi kerros-
ten väliin. Tässä lopputulos oli jo parempi 

edellisiin verrattuna. Muotin muoto toistui 
hyvin lasikappaleessa ja käytetty murska 
näkyi täplinä kirkkaan lasin sisällä. Valupro-
sessi osoittautui kuitenkin melko hitaaksi, 
mitä enemmän eri työvaiheita sen ympärille 
muodostui. Seuratessani prosessia havaitsin, 
ettei Keidas-muottiin valaminen ollut kuiten-
kaan täysin vaivatonta. Valajan täytyi pystyä 
arvioimaan muottiin vaadittavan lasin mää-
rä sekä hallitsemaan tarkkaan lasin liike sen 
valuessa pampusta. Myös opiskelijoilta, jotka 
avustivat valuissa, vaadittiin tarkkaavaisuut-
ta ja hyvää vuorovaikutusta valajan kanssa.

Kuva103. Muotin pohjalle ripoteltu pieni lasimurska kappaleen pinnalla.

Kuva104.
Testi 1 Keidas-muottiin.
Murskaa muotin pohjalla.

Kuva105.
Testi 1 Keidas-muottiin.
Murskaa muotin pohjalla.

Kuva106.
Testi 6 Keidas-muottiin.
Murskaa valukerrosten välissä.

Kuva107, kuva108 ja 109. Aleksi Tikkala. 2021.
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Kävimme lasinpuhaltajamestari Jorma 
Huovilaisen kanssa läpi yhtä ideoistani, jossa 
kahta eri väristä lasia valettaisiin samaan 
aikaan muottiin (Kuva102. Testi 5, s.109). Ky-
seisen testin toteutukseen olisi vaadittu kaksi 
valajaa, eikä testiä pystytty toteuttamaan 
juuri kyseisellä hetkellä, mutta teoriassa idea 
olisi toteutettavissa. Testin pääasiallisena 
tarkoituksena olisi ollut valuprosessin aikana 
sattumanvaraisesti muodostuvan kuvioinnin 
luominen lasikappaleeseen. Vastaavanlaisen 
visuaalisen ilmeen aikaansaamiseksi olin jo 
Aalto-yliopistolla tekemieni testien aikana 
pohtinut olisiko mahdollista sulattaa eri väri-
siä laseja upokkaassa niin, ettei lasi homoge-
nisoidu. Homogenisoinnilla tarkoitetaan la-
sia, joka on kauttaaltaan tasalaatuista (Flygt 
& Falk 2011, 54). Olin ennen Iittalan lasiteh-
taalle tuloa käynyt idean läpi Sara Hulkkosen 
kanssa, jonka mukaan testi, jossa värit eivät 

sekoittuisi sulatuksen aikana yhteen saattaisi 
olla toteutettavissa opiskelijoiden puolella 
(Hulkkonen 2021b). Huovilaisen mukaan tek-
niikkaa oli mahdollista kokeilla ja päätimme 
laittaa uunissa olevan kirkkaan kierrätyslasin 
sekaan pienen määrän värillistä lasimurskaa. 
Murska jäi kirkkaan lasin pinnalle ja alkoi läm-
metä nopeasti muuttaen muotoaan notkeak-
si, minkä jälkeen lasi oli valmista kerättäväksi 
pamppuun. Käytännössä valuprosessissa ei 
ollut muuta normaalista poikkeavaa paitsi 
murskan esivalmistus uunissa. Pampusta lasi 
valettiin muottiin, lasihäntä leikattiin ja pinta 
tasoitettiin kuumentamalla. Lasin asetuttua 
muottiin, kappale poistettiin muotista ja vietiin 
jäähdytykseen. Tekniikka vaikutti lupaavalta 
kaikessa yksinkertaisuudessaan ja nopeudes-
saan. Testin ideana oli matkia tilannetta, jossa  
värillistä Iittalan tehtaalla vielä hyödyntämä-
töntä kierrätyslasia lisättäisiin uuniin.

Kuva110. Vihreää lasimurskaa. Murskan koko: 4mm. Kuva111. Murskaa laitettiin kauhan avulla uuniin. Kuva112. Murska lämpenee uunissa kirkkaan lasin pinnalla. Kuva113. Kerätessä lasia uunista kirkas ja värillinen lasi 
sekoittuvat pampun ympärille spiraalimaisesti.

Kuva114. Valutekniikalla luotu sattumanvarainen kuviointi kappaleessa. 
Vihreä väri hehkuu vielä ennen jäähdytystä lämmöstä punaisena.
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Jatkoimme tekniikan (Kuva119. Testi 7, s.116) 
testaamista vielä muutaman valun verran. 
Ennen pitkää uunissa oleva kirkas kierrätys-
lasi värjäytyisi pikkuhiljaa värillisen murskan 
myötä, jos tekniikkaa käytettäisiin pidemmän 
aikaa. Käytännössä kaikkea uuniin laitettua 
värilasimurskaa oli vaikea kerätä kerralla 
pamppuun, joten tarkastelin myös värin 
muutoksia lasikappaleessa, kun murskaa ei 
lisätty uuniin valujen välissä. Luonnollisesti 
väri haaleni valu valulta. 

Kuva115. Valutekniikan testausta.

Kuva116. Aleksi Tikkala. 2021.
Ensimmäinen valu.

Värin väheneminen kappaleessa, kun 
murskaa ei lisätä uuniin valujen välissä:

Kuva117. Aleksi Tikkala. 2021.
Toinen valu.

Kuva118. Aleksi Tikkala. 2021.
Kolmas valu.
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TESTI 6. (TESTIEN 3 & 4 YHDISTELMÄ)
VALETAAN KAKSI KERROSTA
 VÄLIIN LASIMURSKAA

TESTI 7.
LASIMURSKA ASETETAAN UUNISSA SULAN LASIN PÄÄLLE
 KERÄTÄÄN PAMPULLA PINNALLA SULANUT VÄRI UUNISTA
 LASIT SEKOITTUVAT SPIRAALIMAISESTI JO KERÄYKSESSÄ

TESTI 8. (TESTIEN 6 & 7 YHDISTELMÄ)
LASIMURSKA ASETETAAN UUNISSA SULAN LASIN PÄÄLLE
 VALETAAN KIRKAS KERROS
 LASIMURSKAA VALUN PÄÄLLE
 KERÄTÄÄN PAMPULLA PINNALLA SULANUT VÄRI UUNISTA

Kuva119. Ensimmäisen testipäivän myötä jalostuneet ideat.

Toisena testauspäivänä lasin lämpötila nos-
tettiin n. 1200°C asteeseen. Tarkoituksena 
oli välttyä näkyvältä valusaumalta jäähty-
neessä lasissa, joka ilmeni edellisenä päivänä 
tehdyissä testikappaleissa.

Keidas-muotin lisäksi olin ottanut varmuu-
den vuoksi tehtaalle mukaan myös Pals-
ta-muotin, koska kaikista valmistamistani 

Kuva120. Testi 6. Ensimmäisen valukerroksen päälle 
ripoteltiin värillistä lasimurskaa.

Kuva121. Testi 6. Murskan päälle valettiin toinen kerros 
kirkasta lasia.

muoteista siihen oli helpoin valaa. Jatkoimme 
kokeiluja Palsta-muotilla, johon teimme vielä 
lisää testejä. Esimerkiksi testi 6 (Kuva119. Tes-
ti 6, s.116) oli huomattavasti helpompi toteut-
taa Palstaan kuin Keitaaseen. Lopputulos 
näytti jo heti valamisen jälkeen paremmalta. 
Toteutimme muottiin myös testin 7 (Kuva119. 
Testi 7, s.116).
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Kuva123. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 6 Palsta-muottiin.

Kuva122. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7 Palsta-muottiin.

Kuva124. Aleksi Tikkala. 2021.
Testien 7 & 2 yhdistelmä Palsta-muottiin.
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Kuva125. Laaduntarkastuksessa kerääntynyttä 
taidelasijätettä. Teoriassa Iittalan tehtaalla olisi 
mahdollista murskata mitä tahansa kierrätyslasia. 
Iittalan lasitehdas. 2021.

Jos Iittalan tehtaalla pystyttäisiin korvaa-
maan taidelasin valmistuksessa ne raa-
ka-aineet, jotka hankaloittavat materiaalin 
uudelleenkäyttöä, valmistuksen sivuvirtana 
syntyvän jätteen hyödyntäminen olisi teorias-
sa mahdollista missä tahansa tuotteessa, 
myös talouslasina.

Iittalan lasitehtaalla tehdyissä testeissä 
tarkoituksena oli edetä käytettävissä olevien 
materiaalien ehdoilla. Työssä ei esimerkiksi 
ollut merkitystä sillä, minkä väristä käytet-
tävä lasi testeissä olisi. Täällä hetkellä tiu-
kat laatuvaatimukset esimerkiksi tuotteen 
värityksessä ovat yksi esteistä jätemateriaalin 
uusiokäytölle. Testeissä käytössäni oli joitain 
värilaseja valmiiksi murskattuna (murskan 
koko: 2mm ja 4mm), joita myös sekoitin sat-
tumanvaraisesti keskenään valutesteissä.

Tehtaalla kierrellessä ja tarkastellessani lasi-
jäteastioita aloin pohtimaan pystyttäisiinkö 
jäte lajittelemaan jo esimerkiksi laaduntar-
kastusvaiheessa jollain tasolla sävyittäin. 
Lajittelun voisi määritellä hyvin karkeasti 
sävymaailmoittain kuten sinertävä, opaali, 
punertava jne. Nähdessäni eräässä jäteas-
tiassa virheellisiä Oiva Toikan suunnittelemia 
lasilintuja sain idean jäljitellä tilannetta, jossa 
lasilintu kierrätettäisiin tehtaalla ja materi-
aali hyödynnettäisiin valuprosessissa. Testejä 
varten ei murskattu taidelasijätettä, joten 
valetut kappaleet eivät visuaalisesti täysin 
vastaa todellista tilannetta, mutta jotka voi-
vat toimia kuitenkin herättelevänä esimerk-
kinä. Valutesteissä hyödynnettiin lasilintujen 
valmistuksessa käytettäviä värilaseja.

Kuva126. Kesäriekon valmistuksessa käytettävää 
värilasia, jota hyödynnettiin valutesteissä. Iittalan 
lasitehdas. 2021.

Kuva127. © Iittala/Fiskars Group. 2021. Kesäriekko. Värit: keltainen jauhe, valkoinen opaali, musta, kirkas.

Kuva128. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7. Väritys: Kesäriekko.
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Kuva129. © Iittala/Fiskars Group. 2021. Sinisulka. Värit: sininen jauhe, valkoinen opaali, kirkas.

Kuva130. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7. Väritys: Sinisulka.

Kuva131. © Iittala/Fiskars Group. 2021. Sovinnon kyyhky. Värit: valkoinen opaali, kirkas.

Kuva132. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7. Väritys: Sovinnon kyyhky.
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Kuva133. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7. Määrittelemätön väritys.

Kuva134. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7 . Määrittelemätön väritys.
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Kuva135. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7. Määrittelemätön väritys. 

Kuva136. Aleksi Tikkala. 2021.
Testi 7. Määrittelemätön väritys.
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8.1. ANALYSOINTI

Analysoidessani valettujen kappaleiden 
rakennetta hyödynsin Iittalan lasitehtaan 
resursseja suorittaakseni lämpöshokkitestin 
ASTM F2179 - 20, joka on tarkoitettu kyntti-
lälyhdyille. Käytännössä Keitaan ei tuottee-
na tarvitsisi kestää testin kaltaista äkillistä 
lämpötilan vaihtelua, mutta mielenkiinnosta 
halusin nähdä miten viidelle Keidas-kappa-
leelle kävisi. Lämpöshokkitestin tarkoituksena 
on hyvin nopeasti muuttaa lasiin kohdistuvaa 
lämpötilaa 50°C asteen verran. Testissä 
lasikappaleet laitettiin huoneenlämpöisenä 
71°C asteiseen veteen viiden minuutin ajaksi. 
Sen jälkeen kappaleet siirrettiin viidentoista 
sekunnin sisällä 21°C asteiseen veteen, jossa 
kappaleet olivat kolmekymmentä sekuntia. 
Testissä väriä sisältävät kappaleet olivat 
rikkoutuneet, mutta ennakkotesteinä avatta-
vaan teräsmuottiin valetut kirkkaat kappa-
leet läpäisivät testin. Tarkastelin myös lasin 
mahdollisia jännitteitä polariskoopin avulla.

Valutesteissä käytetty värimurska oli todella 
kylläistä. Värin intensiteetti valetussa kap-

paleessa riippuu luonnollisesti siitä, kuinka 
paljon väriä on käytetty esineessä, mikä on 
kierrätetty ja murskattu uudelleenhyödynnet-
täväksi. Esimerkiksi taidelasin valmistuksessa 
käytetään usein kirkasta lasia pohjana, johon 
lisätään väriä. Osa tehdyistä testivaluista oli 
kuitenkin myös sävyltään hyvin vaaleita ja 
herkkiä. Loppujen lopuksi kierrätyslasia hyö-
dynnettäessä esittämieni tekniikoiden tavoin 
on toisarvoista, kuinka voimakas saavutettu 
efekti on. Sattumanvaraisen kuvioinnin muo-
dostuminen kappaleeseen luo omalla taval-
laan ilmeikkyyttä tehden jokaisesta valetusta 
kappaleesta orgaanisen ja uniikin.

Testeissä kokeilluista valutekniikoista testi 
7 vaikutti mielenkiintoisimmalta. Tekniikka 
saattaisi myös olla sovellettavissa teolliseen 
lasinvalmistukseen. Varsin vähäisistä tois-
toista johtuen esittämäni tekniikat vaatisivat 
kuitenkin vielä lisää testausta. Myös osa 
suunnittelemistani testeistä jäi toteuttamatta 
olosuhteista ja rajallisesta ajasta johtuen. 

Kuva137. Ennen testiä. Kuva138. Jännitteet ennen testiä.

Kuva139. Testin jälkeen. Kuva140. Jännitteet testin jälkeen.

Lämpöshokkitesti ASTM F2179 - 20

Kirkas nro.1
Ennakkotesti. Muotti: avattava teräsmuotti ”Keidas”

Läpäisi testin
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Kuva141. Ennen testiä. Kuva142. Jännitteet ennen testiä.

Kuva143. Testin jälkeen. Kuva144. Jännitteet testin jälkeen.

Lämpöshokkitesti ASTM F2179 - 20

Kirkas nro.2
Ennakkotesti. Muotti: avattava teräsmuotti ”Keidas”

Läpäisi testin

Kuva145. Ennen testiä. Kuva146. Jännitteet ennen testiä.

Kuva147. Testin jälkeen. Kuva148. Jännitteet testin jälkeen.

Lämpöshokkitesti ASTM F2179 - 20

Musta
Testipäivä 1. Muotti: päästävä valurauta-teräsmuotti ”Keidas”

Ei läpäissyt testiä
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Kuva149. Ennen testiä. Kuvasta ympyröity liian kylmästä 
lasista aiheutunut valun saumakohta.

Kuva150. Jännitteet ennen testiä.

Kuva151. Testin jälkeen. Kuva152. Jännitteet testin jälkeen.

Lämpöshokkitesti ASTM F2179 - 20

Vihreä
Testipäivä 1. Muotti: päästävä valurauta-teräsmuotti ”Keidas”.
Lasin työskentelylämpötila: 1140°C.

Ei läpäissyt testiä

Kuva153. Ennen testiä. Kuvasta ympyröity 
halkeama, mikä ilmeni kaikissa toisena 
testauspäivänä tehdyissä Keidas-kappaleissa.

Kuva154. Jännitteet ennen testiä.

Kuva155. Testin jälkeen. Kuva156. Jännitteet testin jälkeen.

Lämpöshokkitesti ASTM F2179 - 20

Sini-valkoinen
Testipäivä 2. Muotti: päästävä valurauta-teräsmuotti ”Keidas”.
Lasin työskentelylämpötila: 1200°C.

Ei läpäissyt testiä
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ENNAKKOTESTIT TESTIPÄIVÄ 1 TESTIPÄIVÄ 2

KEIDAS MAHDOLLISTA VALAA.
PÄÄSTÖKULMAT OK.

KAPPALEET LÄPÄISIVÄT
ASTM F2179-20 -TESTIN.

LASIN LÄMPÖTILA TYÖSKENNELLESSÄ:
N. 1140°C

LASI LIIAN KYLMÄÄ.
KAPPALEISSA NÄKYVÄ SAUMA VALUSTA.

VALUISSA KÄYTETTY MUOTTI:
PÄÄSTÄVÄ VALURAUTA-TERÄSMUOTTI “KEIDAS”

VALUISSA KÄYTETTY MUOTTI:
TERÄSMUOTTI “PALSTA”

LASIN LÄMPÖTILA TYÖSKENNELLESSÄ:
N. 1200°C

EI NÄKYVÄÄ VALUSAUMAA.

KEIDAS-KAPPALEET RIKKI.
SAMANLAINEN HALKEAMA KAIKISSA.
KYLMENIVÄTKÖ KAPPALEET LIIKAA 

ENNEN JÄÄHDYTYSTÄ?

KEIDAS-KAPPALEET OK. EI HALKEAMIA.

VALUISSA KÄYTETTY MUOTTI:
AVATTAVA TERÄSMUOTTI “KEIDAS”

VALUISSA KÄYTETTY MUOTTI:
PÄÄSTÄVÄ VALURAUTA-TERÄSMUOTTI “KEIDAS”

PALSTA-KAPPALEET ONNISTUNETIA.

?

?

?

Kuva157. Testien analysointi.

Kaiken kaikkiaan olin tyytyväinen Iittalan teh-
taalla tehtyihin testeihin ottaen huomioon, 
että testit suoritettiin vain kahtena päivänä. 
Valuprosessit eivät kuitenkaan sujuneet 
ongelmitta, mihin olin osannut varautua. 
Jo aiemmat kokemukseni lasin parissa työs-
kennellessä ovat osoittaneet kerta kerran 
jälkeen, että mitä tahansa odottamatonta 
voi tapahtua prosessin aikana. Sen lisäksi, 
että lasin valaminen voi olla haastavaa niin 
ongelmia voi syntyä jo väärästä muottimate-
riaalivalinnasta tai lasin sulatuksessa ennen 
kuin itse työskentely on edes aloitettu. Virhei-
tä voi sattua vielä onnistuneen valamisen jäl-
keenkin ennen kappaleen jäähdytystä kuten 
todennäköisesti oli tapahtunut toisena testa-
uspäivänä tehdyille Keidas-muottiin valetuil-
le kappaleille, joissa kaikissa oli samanlainen 
halkeama. Todennäköisesti kappaleet olivat 
ehtineet kylmetä liikaa ennen jäähdytysuu-
niin asettamista, jolloin työskentelytempo on 

ollut liian hidas. Kävin vaihe vaiheelta läpi eri 
päivinä tehtyjä testejä ja yritin hahmottaa, 
missä kohtaa prosessia mahdollinen virhe on 
syntynyt. Esimerkiksi värien yhteensopimat-
tomuus ei voinut olla aiheuttamassa jännit-
teitä kappaleeseen, josta halkeama johtuisi 
sillä osassa testejä hyödynnettiin lasilinnuissa 
käytettäviä väriyhdistelmiä. Hämmentäväksi 
tilanteen teki myös se, että toisena testa-
uspäivänä kaikki Palsta-muottiin valetut 
kappaleet olivat onnistuneet. Näissä testeis-
sä käytössä oli samat materiaalit ja tekniikat 
kuin Keidas-valuissa. Testit havainnollistivat 
miten haastavaa ongelmakohdan löytämi-
nen prosessista saattaa olla ja että joskus syy 
voi jäädä arvoitukseksi. Toisinaan oli hyvä, 
että osa toisena päivänä tehdyistä testeistä 
oli epäonnistunut, mikä pakotti pilkkomaan 
prosessin vaihe vaiheelta pienempiin osiin ja 
etsimään toisistaan poikkeavia palasia. 
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8.2. LOPPUTULOS

Jo pelkästään se, mitä nimeä käytämme 
materiaalista voi vaikuttaa suhtautumiseem-
me. Pohtiessani opinnäytetyössä käyttämiäni 
nimiä lasijätteelle, saattaa olla jopa tarpeen 
luoda uusia. Sanalla lasijäte voi olla negatii-
vinen kaiku. Myös värivirheellinen lasi luo mie-
likuvan materiaalista, jossa lopputulos ei ole 
tavoitteiden mukainen. Jotta materiaalista 
pystyttäisiin puhumaan neutraalisti ja jotta 
se voitaisiin nähdä käytettävänä resurssina, 
siitä voitaisiin käyttää esimerkiksi nimitystä 
värivapaa lasi tai kirjolasi.

Vastuu materiaalien uudelleenhyödyntämi-
sestä on niin kuluttajalla kuin valmistajalla-
kin. Vaikka kuluttajanjälkeiselle lasijätteelle 
kehitettäisiin kierrätysjärjestelmä yrityksen 
toimesta, on materiaalin kulkeutuminen 

takaisin teollisuuden raaka-aineeksi lopulta 
kuluttajan vastuulla, joka lajittelee tai ei lajit-
tele jätettä. Jos Iittalan lasille ei luoda omaa 
kierrätysjärjestelmää kuluttajan jälkeiselle 
jätteelle, yrityksen voi olla vaikea vaikuttaa 
materiaalin kiertoon. Ohjeet tuotteen lajitte-
lusta paukkauksessa on vähintä mitä yritys 
voi tehdä. Suomessa tämä tarkoittaisi mer-
kintää sekajätteenä kierrätettävästä tuot-
teesta, jos kyseessä on esimerkiksi juomalasi. 

Käsitykseni mukaan useat yritykset joutu-
vat mm. ilmastonmuutoksen seurauksena 
tekemään muutoksia toimintamalleissaan 
lainsäädännöllisten pakotteiden ja poliittis-
ten päätösten johdosta. Kestävän kehityksen 
mukaisia toimintamalleja voidaan kuitenkin 
toteuttaa jo ilman ulkoista pakotetta. Maa-

LASIJÄTE

PINTTI

VÄRIVIRHEELLINEN LASI

KIRJOLASI - värien kirjo/kirjava
“Kierrätettyä lasia, jonka väriä ei ole määritelty”

VÄRIVAPAA LASI
“Värimäärittelystä vapaa kierrätyslasi”

ilman muuttuessa ja kohdatessamme uusia 
haasteita, varhaisessa vaiheessa muutoksia 
toteuttaneet ja valveutuneet toimijat ovat 
edelläkävijöitä, mikä on yritykselle myös 
kilpailuetu markkinoilla.

Niin pitkään, kun lasijätteelle ei ole täy-
dellisesti toimivaa kierrätysjärjestelmää ei 
pystytä tarkkaan arvioimaan miten paljon 
materiaalin uusiokäytöstä on hyötyä. Iittalan 
lasitehtaalla tulisi mm. arvioida kierrätysma-
teriaalin käsittelystä koituvat kustannukset. 
Riippuen lasijätteestä ja käyttösovelluskoh-
teen laatuvaatimuksista, materiaalin käsittely 
voi sisältää mm. murskausta, puhdistusta ja 
lajittelua. Kierrätysmateriaalia hyödynnet-
täessä kannattaisi pyrkiä luomaan prosesseja, 
jotka olisivat sovellettavissa tehtaan nykyisiin 

resursseihin. Toiminnan laajuudesta riippuen, 
kierrätyksen tehostamisen etuna voi kuitenkin 
olla mm. uusien työpaikkojen syntyminen.

Fiskars Group:n teettämässä LCA-ana-
lyysissa, jossa käsiteltiin neitseellisistä raa-
ka-aineista valmistettua lasituotetta, ei oltu 
huomioitu materiaalin kierrätettävyyttä, 
mikä on materiaalin vahvuus. Analyysin 
perusteella heikkoutena taas voidaan pitää 
lasin sulatuksesta aiheutuvaa suurta energi-
ankulutusta. Jotta ymmärrettäisiin paremmin 
kierrätysmateriaalin etuja, yrityksen kannat-
taisi tehdä elinkaariarviointi kierrätyslasista 
valmistetusta tuotteesta. Todennäköisesti 
osa tuloksista olisi hyvin erilaisia vertailtaessa 
neitseellisistä raaka-aineista valmistetta-
vaan tuotteeseen. Tutkimustulosten avulla 

Kuva158. Nimityksiä lasijätteelle.
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voidaan myös herätellä kuluttajaa, jos ne 
otetaan osaksi markkinointia. Opinnäytetyö-
täni tehdessä, heräsi myös kysymys tarvit-
seeko kierrätyslasista valmistetun tuotteen 
näyttää kierrätetyltä? Voidaanko kierrätys-
materiaalille luodulla visuaalisella ilmeellä 
herätellä kuluttajaa? Materiaalien käytöllä 
on laajalle ulottuvia vaikutuksia, joita voi olla 
vaikea käsittää kokonaiskuvan monimutkai-
suuden takia. Materiaalien todellista hintaa 
laskettaessa olisi syytä tarkastella myös 
ympäristöön, työhön ja rajallisiin resursseihin 
liittyviä kustannuksia. Kuluttajan saattaisi 
olla helpompi ymmärtää tuotteen todellisia 
vaikutuksia, jos elinkaariarviointi näkyisi tuot-
teen hinnoittelussa, jossa huomioidaan myös 
tuotannon, käytön ja hävittämisen ympäris-
tökustannukset. (Ruby & Ruby 2020, 37.)

Iittalan tehtaalla syntyvän hukkalasin määrä 
on varmasti tiedossa. Sen perusteella pys-
tytään myös arvioimaan paljonko kierrätys-
materiaalia olisi hyödynnettävissä. Jätelasin 
määrä on luonnollisesti sidoksissa muuhun 
tuotantoon, mikä aiheuttaa rajoitteita kier-
rätysmateriaalin saatavuudessa. Voidaanko 
ajatella kierrätyslasituotteet rajallisina ja 

jopa uniikkeina sarjoina, joita valmistetaan 
materiaalin saatavuuden mukaan? Värien 
yhdistely Iittalan nykyisissä tuotteissa olisi 
tehokkaan materiaalien käytön kannalta hy-
väksyttävää, jos kirjavalle jätelasille luodaan 
toimiva kierrätysjärjestelmä tehtaan sisällä 
ja jos kierrätystä hankaloittavat raaka-ai-
neet lasituotteiden valmistuksessa saataisiin 
korvattua, mikä mahdollistaisi materiaalien 
uudelleenkäytön ns. värivapaana lasina. 
Myös lasinpuhalluksen yhteydessä syntyvä 
yksivärinen lasijäte olisi mahdollista käyttää 
värivapaana lasina, jos työkaluista irtoava 
rauta jätteessä ei aiheuta muita muutoksia 
lasissa kuin sen värjäytymisen. Jätelasin hyö-
dyntäminen vaatisi myös uudelleentarkaste-
lua tuotteisiin kohdistetuissa laatuvaatimuk-
sissa värimäärittelyn osalta.

Iittalan tehtaalla suoritetut materiaali- ja tek-
niikkakokeilut herättivät pohtimaan käsityön 
merkitys teollisessa ympäristössä. Lasinpu-
haltajien korkea ammattitaito mahdollistaa 
tuotekehityksen ja uusien ideoiden testauk-
sen ennen kuin rakennetaan teollisen tuotan-
non prosesseja. Kokeellisessa työskentelyssä 
ideat usein jalostuvat luovan prosessin ede-

tessä. Kokemusteni perusteella myös ongel-
mien kohtaaminen on hyvin todennäköistä 
työryhmälle uudenlaisia ideoita kokeillessa, 
jolloin vuosien kokemus alalta voi nopeuttaa 
ongelman ratkaisussa. Opinnäytetyö vahvisti 
tarvetta lasialan ja siihen sidottujen perintei-
den ja tietotaidon säilyttämisen tärkeydestä 
nyt ja tulevaisuudessa unohtamatta yhteis-
työn merkitystä yksilökeskeisen toiminnan 
sijaan, jolloin lasi on myös sellaisten muotoili-
joiden ulottuvilla, jotka eivät omaa materiaa-
lin käsittelyyn vaadittavaa käsityötaitoa.

Yksi valutekniikoiden eduista on, että valmis-
tuksen aikana hukkamateriaalia syntyy hyvin 
vähän, jos ollenkaan. Iittalan lasitehtaalla 
saadaan jo osa tuotannon sivuvirtana synty-
västä hukkamateriaalista kierrätettyä takaisin 
prosesseihin, mutta joitain ongelmakohtia 
vielä on. Materiaali- ja tuotekehityksellä on 
merkittävä rooli edistettäessä lasiteollisuutta 
kestävämpään suuntaan, jossa myös muo-
toilun merkitys korostuu. Iittalan lasitehtaalla 
tehdyissä materiaalitesteissä sovellettiin valu-
tekniikoita, mutta arvioni mukaan jätemate-
riaali olisi tulevaisuudessa hyödynnettävissä 
myös lasinpuhallustekniikoita käytettäessä.

Tehtaalla tehtyjen testien aikana selvisi 
muutamia, ainakin itselleni uusia asioita. 
Yksi merkittävimmistä oli tieto valuraudan 
soveltuvuudesta valumuottimateriaaliksi 
eikä se vaatisi erillistä pinnoitetta. Tärkeä-
nä huomiona boorinitridi sprayn käytöstä 
nostaisin esiin myös, ettei sitä tule suihkuttaa 
muotin ollessa kuuma. Kappaleen muotoon 
ja käytettyyn tekniikkaan liittyen, oli mielen-
kiintoista huomata, että reiän toteuttaminen 
kappaleeseen muotin avulla valuprosessin 
aikana oli mahdollista kuten Keidas-muotis-
sa tehdyt kappaleet todistivat. Yleensä vas-
taavanlainen reikä saataisiin aikaan kylmä-
työstön yhteydessä poraamalla, mutta mikä 
samalla on myös yksi työvaihe lisää tuotteen 
valmistuksessa ja lisää kustannuksia.

Opinnäytetyökokonaisuutta tarkastelles-
sani vesipisteen prototypointi täydelliseksi 
tuotteeksi ei ollut keskiössä vaan mielestäni 
suurin arvo on sen symbolisessa merkitykses-
sä. Konseptoidun käyttösovelluskohteen sekä 
muiden testimuottien kautta pystyin myös 
ilmentämään projektin aikana suoritettuja 
materiaali- ja tekniikkakokeiluja.
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Kuva159 ja kuva160. Aleksi Tikkala. 2021.
Palsta-muottiin valettuja testejä.
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Kuva161. Aleksi Tikkala. 2021.
Palsta-muottiin valettuja testejä.
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Kuva162. Aleksi Tikkala. 2021. Puuhun ripustettu vesipiste, Keidas.

Kuva163. Aleksi Tikkala. 2021. Keidas maassa.
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Kuva164. Aleksi Tikkala. 2021. Keidas kukkapenkissä.
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Kuva165. Aleksi Tikkala. 2021. Keidas.
Lähikuva puussa roikkuvasta vesipisteestä.
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9. YHTEENVETO
Globaalissa mittakaavassa lasin kierrätys 
opinnäytetyössä käsittelemäni yhteistyö-
kumppanin sisällä on vain pieni osa koko-
naiskuvasta. Maapallon ekologisen kanto-
kyvyn kannalta on kuitenkin syytä tarkastella 
pystytäänkö luomaan toimintamalleja, 
joiden avulla voitaisiin tavoitella kestäväm-
pää materiaalien käyttöä etenkin, kun lasi on 
teoriassa kierrätettävissä loputtomasti. Sen 
sijaan, että pohditaan kuinka paljon raa-
ka-aineita on jäljellä, tulisi miettiä kuinka pal-
jon resursseja käytetään niiden hankkimiseen 
louhinnasta toimitukseen ja millaiset säästöt 
saavutetaan pitkällä aikavälillä, jos kierrätys-
materiaali pystytään valjastamaan käytettä-
väksi resurssiksi neitseellisten raaka-aineiden 
rinnalle. Kiertotalouden mukaisen toiminnan, 
kuten materiaalien kierrätyksen, kestävän 
taloudellisen kasvun ja palveluiden kehittä-
misen tarve on odotettavasti kasvamassa 
ja joiden suunnittelulle on kysyntää myös 
tulevaisuudessa. Kuluttajanjälkeisen jätema-
teriaalin päätyminen takaisin teollisuuden 
raaka-aineeksi on niin yksilön kuin valmista-
jankin vastuulla. Tutkimusten avulla pysty-
tään arvioimaan mahdolliset riskit suunnitel-
taessa mm. uudenlaisia materiaalikiertoja. 
Tiedon jakaminen sekä yritysten läpinäkyvyys 
ovat tärkeässä roolissa kannustettaessa ku-
luttajaa tekemään vastuullisia valintoja.

Verrattuna neitseellisistä raaka-aineista 
valmistettuun lasiin, kierrätyslasin hyö-
dyntämisellä saavutetaan säästöjä raa-

ka-ainekustannuksissa ja luonnonvaroissa, 
energiansäästö on 20% ja myös hiilidioksi-
dipäästöt ovat alhaisemmat. Kierrätyslasin 
avulla voidaan tukea materiaalien tarvetta. 
Jos esimerkiksi raaka-aineiden toimituksessa 
olisi joskus ongelmia, kierrätyslasilla voitaisiin 
korvata vaje eikä tuotanto näin ollen pysäh-
tyisi. Kestävän kehityksen näkökulmasta olisi 
syytä tarkastella lähemmin joidenkin lasin 
valmistukseen käytettävien raaka-aineiden 
tarpeellisuutta ja alkuperää.

Lasialan ja siihen sidottujen perinteiden sekä 
tietotaidon ylläpitäminen ja jatkuvuus on 
turvattava. Maailman muuttuessa ja koh-
datessamme uudenlaisia haasteita, lasin 
parissa työskentelevät ammattilaiset ovat 
ratkaisevassa roolissa lasialan kehityksessä. 
Käsityötaidon omaavien lasialan ammat-
tilaisten ns. hiljaisen tiedon dokumentointi 
on myös tärkeää, sillä sen avulla voidaan 
osaltaan pienentää alan katoamisen uhkaa. 
Dokumentoinnin kautta myös muotoilijoiden 
on helpompi lähestyä lasia, kun konkreettisia 
esimerkkiprojekteja on saatavilla.

Tulevaisuudessa olisi syytä tutkia enemmän 
kierrätyslasin käyttömahdollisuuksia. Lasin 
ollessa ominaisuuksiltaan hyvin monipuolinen 
materiaali, myös mahdolliset käyttösovellus-
kohteet ulottuvat arkkitehtuurista pienempiin 
tuotteisiin. Myös valutekniikoiden mahdolli-
suuksia ja valamiseen käytettäviä muottimate-
riaaleja sekä pinnoitteita on syytä tutkia lisää.
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